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Forord.

Det finnes personer i vart land, som genomrest

stone delen af Earopa, som jublat af fortjnsning

vid asynen af de leende nejder, hvilka utgCra Bhens
strander, som hiinryckts af Schweizerlandets valdiga

berginassor, hvilka rued sina snOiga hjassor tangera

mornen. och som — suckat ofver hvad litet i den

vagen deras arma, fattiga Sverige> bar att bjuda

pa. Men dessa turister ha icke sett sitt hemlauds

tjalJ och dalar. Om de i stiillet for att med be-

tydliga penninguppoffringar resa i utlandet — skulle

bar bemma taga ranseln pa ryggen, begifva sig ut

pa bygden, ut i mark och skog, skulle de snart finna,

att hvad de fa se ar nagot belt annat an den torf-

tiga bild, de i fantasien uppkastat.

Ar du img och lefnadsfrisk, vand dig da mot

norr — mot Ultima Thule. Alskar du att se nagot

storslaget, uppsOk da de valdiga alfvarna, diir de i

svindlande fart kasta sig ned utfor stupande liallar den

tid pa aret, da sommarsol annu ran mitten visar dig

vagen mellan sekelgamla furor. Ar du mora be-

undrare af det idylliska, pit tore ska, giJr da en liten

tripp till do trakter, diir alfvarna i majestatiskt lugn

framviilta sina ofantliga vattenmassor.

Kalix-alfven uppfyller i biigge fallen din onskan.

Vid utloppet fly ter den lugnt och jiimnt— med undan-
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tag at nagra enstaka forsar genoin Neder-Kalix'

synnerligen vackra alfdal; dar ofvanffir blir den alit-

mer ocli nier orolig, till* den i Ofver-Kalix samlar

sin a jattekrafter <><h gor de valdiga knllerbyttorna

i Jockfollel inom bygder, soil) aga en rent at han-

forande natur.

D«'t ar genoin d essa skflna nejdei \eder- ocli

Ofver-Kalix' socknar jag uu gar att vara din

anspraksloM' vag\ isare.

Neder-Kalix.

Hvarifran fOrskrifver sig namnet Kalix? Harom

hafva manga mer eller mindre lvckade antagand*

n

och gissningar gjorts. Nagra foregif\ a, att namnet

liarstammar fran det gamla gOtiska ordet Kail: pro-

fessor Rudbeok antog. att Kaliand, Gallis eller Gal-

lers land liar borde s&kas. Antagligast ar dock, att

socknen erhallit sitt namn fran den Sto ia Kalix-

alfven, hvilken genom hela Lappmarken benamnes

Kalasano (fiskan). Socknen stoter i ^oder till Bott-

niska viken ocli omgardas af TCanea. Ofver-Kalix.

^.eder-Tornea ocli Hietaniemi. I aldsta tider pastas

Calis Inarmed da inbegreps Neder- och Ofver-

Kalix soeknar, hvilka till 1644 voro forenadp

hafva raknats delvis under Lulea, delvis under Tornea.

Darpa Annas likval inga exakta bevib; man bar dragit

denna slutsaN daral. att i de rarmsakningar, som

j>a 1300-talet hollos angaende skillnaden mellan Up-

sala och Abo stilt, finnes upptagen en bamn. Gam-

panasund, mellan Lulea ocli Tornea, och man ar bojd

tor att antaga, att det sund. som ibrdom skilde Trollon

Iran Repskarsgrnndet --trax oster om byn Sangirs inom
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soeknen, dfi hetat sa, alldenstund stallet annu i dag

of manga nftnines hamneii. Namnet Calis — soeknen

kallas immera Ka]ix omtalas likval icke i dessa

handliugar. Det ffcrsta datum man faktiskt kann. i

angaende Kalix ftoskrifver sig fran 1 182, da det upp-

t„(rs i arkebiskop Jakob Ulfssons f&rl&iiing. 1 Till

deima tid sammanfaller Kalix' liistoria nied sagan ,
och

<le berattelser, som fran hedenhOs Annas cm Kalix, arc

alia att sOka iiioin gissuingarnas och fantasisns varld.

rnloppet till Kalix ar synnerligen vackert. Skar-

gftrden ar rik pa holmar, tatt bevnxna mod kraftig

trail- och furnskoa:, och kan utan Bfverdrift raknas

bland Sveriges alha skBnaste. A de storre skaren

tinnas lippslagna bar och dar sma
1

stngor for att

tjana som sommarbostad for lax- och strommings-

tiskare En och annan finnes afven uppbyggd af

ortens risk- och jaktalskande standspersoner. Stn-

fforna aro alltid olasta, hvadan tillfalle gifves toi

n ocli hvar att vid svarare vader eller da mitten

Ofverraskar en taga dem i besittning. Da det lid i

mot hosteu och morhret tidigt faller pa, ar det sed,

att man vid affiyttningen Iran stugorna kvarliimnar

t&ndstickor, ved salt och brod tor deras rakning.

som mojligen raka ut for sjoolycka. Flera utmarkta

fisklagen fmnas, sardeles a d€ vid hafsbandet be-

lagna Lutskaret, Hvitgrundet och Renskaret. A de

Se r. B Abr AbRSon Siilphors »Beskrifning iifvei Yaster-

botten*. ur hvilken Hera .lata i skildringen h&mtats.

t\ii f'Orstniimnda finnes afven rik tillgang pk kalksten,

livara kaptenen, professor Melderorcutz ar 17*1 »-j-

hull tnutsedel jamte landshttfdinge&mbetets tillstand

att idka kalkbrannexi. M. begagnade sig dock sanno-

likt icke at den erhallna rattigheten, ty pa deeaa

holmar tinnas inga spai efter nagon, atminstone stftrre

kalkbrytning. A Renskaret uppbyggdes pa 1 ?:><>-

talet ett kapell, hvarest gudstjanst bolls ti hals pti

sommaren och hostcn for rip darstades liggande strftm-

mingsiiskaine, men nil ar kapellet at ti lens tand

jamnadt nied marken. 1 skargarden Jigger ock B&t

shdrsnds' angsag, tillhCrig aktiebolagen Bergbom iV

Svanberg samt Bergman, Hummel & komp.

Som en f&rstad till sjalfva Kalix' centralpunkt

Kyrkostaden kallad skulle «agverket Karlsh rg,

belaget vid alfveua utlopp. mod ska! knnua b( traktas

Sagrerket ages af aktiebolaget Bergman, Hummel

& komp. Karlsborg bar en ganska god och djup

hamn. A platsen tinnas Hera handelsbodar, lot-

station, provisorisk tullstation under seglation>tiden.

skolhus jamte yrkesidkare af hvai jehanda slag. Aug-

satren nied sex ramar arbetar vinter och sommai

dvgnet om. Den stora arbetarskaVan (mad hustrni

och barn uppgaende till inemot ett tusental) fov-

lanar platsen synnerlig liflighet. Arbetarbostaderna

gro i•ymliga och snygga och de fasta arbetarne med

Bina relativt hoga loner forefalla att vara ratt \ al-

bargade.

i\
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l>a oua eommaren och hftsten ut&keppningen af

tri varor ar i full fart, foreter hamnen mttl dar-

varande lastangare en bild, ^.m vore platsen belagen

pa en helt annan breddgrad. Angbatarna, soin nppe-

lialla ffcrbindelsen med Stockholm, lagga ock till.sa

snart vattenstandet i alfven hindrar dem att ga upp

aiida till kyrkostaden. Geiiom sagverksbolagets till-

mote>gaende mot don trafikerande allmanheten afgar

d«i alltid efter hvaije passagerarangbats ankomst

on af dess angbatar till Kyrkostaden, medfbrande

passagerare och gods. Tillfalle l&mnas ock liari-

genom at dem, som skola fortsatta resan annu langre

i urr ut med angbaten. att under dennas vantan med

af- ock palastning foretaga en kort resa Irani ock

ater for att taga alfven med dess vackra strand-

partier i skarskadande. '

Ungefar pa samma niva, riiknadt Iran Kyrko-

staden, ar pa en st< n holme — Sandhuhnen —

Skandinaviens, jag vagar nastan saga jordens nord-

ligaste badanstalt NoidansMr belagen. En nog-

grann beskrifning daraf fordrar sitt sarskilda kapitel,

hvadan jag nu inskranker mig till att blott med ett

par ord omnamna densamma. Hvad har gjorts med

oi'antlig kostnad ar betydande och tillika smakfullt:

Duf-k — hur tacksam man an ma vara 5fver d t fcillioKtes-

gilende, som salunda ot'ta visas mot d« resande, in&sto man (lock

lifligt beklaga. att ick under hcla seglationen trrdnad angslups-

1 .rbind la imn • mellan Kyrkostudon och hamnen, sa mycket

mcr som kSrvagen mellan dessa ortftr ar nastan alldelos ofarbar

och dnbbelt langr sarat skjnt.sanstalt i< kc finnes vid Kaiiftbor

t

A

praktiga och andamalsenligt inredda villor, hotel 1,

gocietetshns, varm- och kallbadhus <illt bcir locka

manga gastor. Darjamte ar ett kapell uppfordi fdr

att sasom aiistaltfiis agare uttryckt sig till-

falle ma gifvas till halsovarden af den del af man-

niskan, som ej kan betas af endast vattei och lufl

Ons lage vid hafsbrynet, dock fnllstandigt skyddadt

for svarare vindar, dess torra jordman. dess rika

barrskog, allt i nordligt klimat med dess soliga

natter, bora befordra de besftkandee halsa och val-

befinnande samt blifva en maktig hafstang for ortens

hojande i atskilliga i iktningar. - yttras ock i lanets

husballningssallskaps handlingar om platsen. Genoni

regelbundna turer star on i daglig f&rbindelse med

Kyrkostaden fOrmedelst badanstalt us egen bat.

Vid alfvens vastra sida ligger ang^agverket

JVyborg, jamval med Bex ramar. tillhorigt nyss-

namnda bolag. A erket ar fflrsedt med elektrisk be-

lysning, och under den morka hosten giivei det starka

skenet Iran bradgardms talrika glddlampor den ^g-

lande tiskarm en god vagledning pa bans ensliga

fard.

Alfvens lu'edd ar till Kyrkostaden het\ dlig. men

stromfaran iir ej synnerligen stor, hvarfer angbatar,

som aro frammande for farvattnet, >kulle lia sv&rt

att taga sig tram, darost ej tillgang till lots fumies.

Hes^ strander aro skegbevuxna och fran Bredviken

en st<>r inskjutande vik pa Setra sidan — till
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Kvrkostaden tatt bekransad at" iodnial.uk bondgardar,

onivaxlande med kerrgard&r i villastil. Tackast bo-

lao-ua aro Udden och Skogshyddan, snedtemot Filips-

&o/v/ och Johannesb rg pa alt'veus motsatta sida

Och inne i den tata bjDrkdungen framskymtar Cm/f-

}MS, ortens statligaste egetidom hvad planteringar,

park och byggnader botrart'ai. Vid tillsagelse lagger

sagverksbolag< ts angbat till vid dot senare stiillet.

Forsumma darfor oj tillfallet aft bese den till egen-

donieii horande vackra parken holders hagt mod

utsiktstornet BreiddbUcl Enhvar, som sett dessa,

shall tvifvelsutan pa inin fraga:

Hvad ;ir det skonsta, man i Kalix i ?

svara:

Darp i man miste ej garna tnge.

I) t ,ir: en sommar , dfi solen ler.

ii \\ fran Breidablick Sfver Balder* liagi

I midton at fcira aihundradot upptogs '

8
mil fran

Kvrkostaden on mineralkalla, Eriksnas, kvilken lar ha

varit myokot anlitad men mi ar alldeles bortglomd.

Och sa aro vi framnie vid Kyrkostaden. Dess

lage ar synnerligen tackt: pa tro Bidor ar den 0111-

gifven af \ acker barrskog. pa en at noira sidan

ganska knperad mark, hvilkon nar sin hogsta hojd

i det pa nagra minuters afstand liggando limud-

berget. Mot den fjarde sidan, den sOdra, slar Kalix-

alfven sin breda bfllja. Forbindelsen mellan Kyrko-

stadon och df^ sftdra tiaktorna u]>pehallos genom farja.

11

Langc km det inom kommunen arbetats pa att fa

en bi'O slagen ftfver alfven vid detta stalle genom

tillskott af allmanna medcl. ty var och h&st ar pas-

sagen ofta fbrenad med betydlig risk Vid general-

stabens ialtftfhingar sommaren 1 888 gjordes fornyade

erfarenheter om olagenheterna af det nuvarando

ofverfartssattet pa den sa raycket trankerade alfven.

Lcke nog rued att stabens hastar icke ville hallaa

inoinbords a respektive farkoster, det intradde vid ett

tillfalle fullstandigt afbrott i Bamfardseln, sa att en

adjutant Iran hogkvarteret maste at rvanda ntan

att kunna passera alfven. Frarnkastade strategieka

betankligheter kunna icke vara df sa allvarlig art.

att de lagga hinder i vagen for tillgodoseende af kom-

innnens *a enhalligt uttalade onskan att fa den be-

slutado broanlaggningen vid farjstallet utford, dess

mor som det historiska faktntn fi5r< iigger, att da Ren-

der ostan ifran senast besatte orten, slogo de bro pa

gamma stalle pa mindre an en dag, och det mod be-

gagnande af kyrkstngorna i narheten af det flftreslagna

brokufvudet; och kyrkstngor sta dar an i dag till

tjanst for den. son) dem beh&fver, tiende eller van '

Enligt ett annat alternatiw det ofti< iella . skull

e

en stalbro byggas vid Mansbyn, en half mil langiv

npp. dar alfven ar myoket sraal och grund. F<

den allmanna ti-ansitotranken &amt stfirre delen af

socknen ar det likgiltigt, lnilketdera frjrslaget seg-

' b-N rrbottens Ifns Hnsliftllningssallskaps handl 1^8—1889



I

12

rar. men fur Kyrkostaden ocb byarna i socknens

allra sydligaste del ager det fOrra afgjordt fore-

trade

Fran angbatsbryggan bar man tjnsande vyer,

bvartban man an skadar: uppat alfven syncs just

vid dess krokning det pa en domiuerande bojd be-

lagna, af luniniiga trad omgifua Bjotknas, midt emot

den standigt sorlande Str&ltan&s-forsei P& alfvens

mutsatta sida det vackra Rolfs, planteringama till

det utvannanmda Grytn&a ocb sA de vackra stranderna

n dat alfven. hvari den lilla liolinen Fishet y utgtfr en

pittoresk bakgruud. Xeder-Kalix liar \ isserligen

ftnnu icke fatt sig tilldeladt kflpingsrattigbeter, nun

dessa torde inom den allra narmaste framtiden er-

hallas, da tidsutdrukten endast beror pa kannnar-

kollegii utlatande ocli Kongl. Bfajrts stadfastelse.

Sedaniiera torde det ej droja binge, binan ock stads-

privilegiuiu ernas. emedan N. Kalix faktiskt ar en

centralpunkt for ftfre Norrland, i synnerbet nu, sedan

landsvagen niellan Torne ftlfs ofre lopp vid Ktnuu/i

forbi Lapptrask, Espyii&ra oeh Bj5rkfors till Kalix

blifvit fardig, hvarigenom sa am&ningom all lapp-

marksliandel drages liitat fran Haparanda.

Egentligen bestftr Fiskct af t-va holniar, en skogbekladd,

narmast Kyrkostaden, St fiskat, ocli en k.il holme. Lillfiskct

\ id la: t vattenstand synas tie utetan forenade. Dan senate bar

anda in jia 1870-taIct varit anvand till markuadsplats och Rlr-

sedd med talrika bodar, livilka aiu Hyttad. till 1 en

in inellan Kyrkstaden ocb Kasbyn ,
livarest nnraera marknad

hallea

>

Sj&lfva Kyrkostaden, i ocb U ) ^ig gara&ka pryd-

lig med en hoi hop trefliga byggnader, omgifna af

val skotta ti adgardar, stdl'es dock i sitt utseende

ej obetydligt af den stora mangd s. k. kyrkstug*

livilka dar uppfftrts afallmogen, sum bar sin hemvist

forlagd till socknens atkanter, att anv&ndas till 1 -

st&d, da den vid belger, marknader ocb tingstillfalb

bes5ker Kalix. Stugoroa aro sma\ ligga bopgyttrade

ocb ftirlana genom sin gra fftrg grannskapet en dyster

pragel. I'latsen iigei post-, telegraf- och telefonstati

sparbank, apotck, bokhandel, m&nnisko-och veterin

liikare, ett tiotal handlande samt yrkesidkare till ett

stort antal. Bland de offentliga byggnaderna bora

s&rskildt papekas: del syiinerligen andamalsenligt

inredda sjnkbuset, tillkommet dels genom enskild

donation, dels genom tillskott af kommui en; det rj -

liga barnbeinraet samt den stora, na&tan palatslika

fattiggarden, af enskild person skilnkt till socknen

Den aldsta byggnaden inom urten iir kyrkan

J)en iir byggd i forngfitisk stil med hf»gt hvalf utaii

torn. Klockoma Bro uppsatta i slirskild kyrkstapel

\id sidan darom pa kyrkogarden. Pa bvad tid

flbr abler skrifver prosten 0. Gran pa 1750-talet

i en af Kalix' kyrkobOckar — kyrkan ar byggd,

finnes intet sp&r uti tenia tiler- bandlingar. Ar

1795 brann kyrkan app tillika med prostgarden.

Abr Abrson Hlilpkers nppgifver. att den f^rsta

bvfffl-naden af sten nppfCrdea i 14:de seklet. eller vid
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-annua till som kyrkan i Pitea. Detta ar dock saker-

ligow eiidast ett antagande, ty kyrkbbeknna, som

skulle gifvit ledning i fragan, are ibrkonma antingen

ivenom brand eller vid Genders harjning. I kyrkans

hire hi i es intet af sarskildt intresse, rued ujidaatag at

ettepitafiumofverkyrkoberden Birger Ericii9, kvilken

uiiderskref Upsala motes besutit 1593 oeli arted i Kali\

1631. Under bans tid skall koninig Karl IX 1602

hafva gastat Kalis pa resa genom Norrbottan. Da

namnde pastor var konungen fbljaktig ett stycke pa

bortresan, sag<> foljande sanital baf\ a iigt mm.

— Hvilkrt ar ditt nanin? sporde konungen.

— Heir Bbrje svarade pastoru.

Herre ock?

— Ja, Ers Majestat, bondema kalla mig sa.

— Na. liar du ingen ansokan att framstalla?

Xej! Ar nojd ooli till freds; det eiula ar, att

niin hustru vill ej gifva mig frakost.

Konungen lofvade honom da, att han bvarje dag

-knlle id frukost, oeli >kankte lionom darfbr 8 tunnor

korn, bvilken gatva arligen skulle utdelasoch livarpa

knnglig stadfasteLse tinner af aren 1G44, 1680 m. H .,

enligt bvilken bans eft rtiadare skulle njuta samma

forman. Denna donation bar blifvit kallad: llerr

JJorjrs frukost.

Fordomtima agde kyrkan Hera dyrbara pryd-

nader, bvilka antagligen vid ryssarnes ialttag 1716

fbrstbrdes eller bortftJrdes vid kyrkans plundrandc

15

Om fejdcrna kan namnas, att det ftfrata anfallet

skeddc i december. Allmogen var iippbadad och ut-

rustad sa godt si^; gftra hit fbr att sbka bindra r\ -

sarnes framtrangande. Vid Nickala ungefar 1 mil

han rlaparanda « ihiSeiviteby gransen mellan

Ivalix och Neder-Tornea socknar voro bflndema

posterade. Till ffrljd di din linga mangd snO, som

d4 fttrefanna, lyckade^ ry ^arne med latthet -pranga

den till motvaru satt.i linieu a bada st&Uena -amt

bunno plundra so* val kyrkan som nanna>t^ ly ar.

innan bbnderna hunnit den 6 mil lai ga \ag*m trill-

haka for att bortdrifva dem. \tta dagav darefter

blefvo de vid kyrkobordet posterade ^ockenborna atf-r

angripna; des>a fbrsvarade sig mycket tappert en

liel dag, dodade manga, al'ven fiendens kommenderande

major, men knnde ej hindra ryssames framryckande

till Ofver-Kalix. Vid aterkom-ten harjade des

Hera dagar och afbrande en gard i hvar by. Fbljande

ar strax efter nvar — upprepades ryssari es ai fall,

men kalixborna voro da mera ffcrberedda, hvadan

stoiro motstand knnde g<>ras, och fiei d I maste vika.

Sedan dess bar socknen skonats fran fientliga anfall

— 1720 '2\ ars Ialttag nadde ej Xeder-Kalix — anda

till den sista blodiga kampan, da systerlandet Fin-

land bortrycktes 1809. Anna tinner pn och annan

gamma! veteran Iran krigets dagar, som vet att om-

tala de grasliga lidanden, som da utetodos, medan

barkbrodet H'dv stilla bnngerns kvaJ och fcrasoma
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ej akylde kroppeii foj kolden, sora var sa Strang, at.1

handerna frftso fast vid gevftrspiporna. .la, kund.

donna bvsrd talia de vedermodor, sum bar utstatts

af svenska ocli finska br5d r, innan de latit palagga

sig grannens i lister tnnga ok genoin den nesliga

kapituJationen i Kalix, astadkommeu genom befflJets

oskicklighet ocli skuggradsla, sakert ar, att tal-

rika aumon skulle anmi kumia framst&llas. som vore

\al vai'la att besjnngas ocb bevaras at kommande

generationer som minister for mannamod ocli foster-

landskarlek.

Denim tid var sv&r for Kalix afven i andra af-

enden. Pesten, iuom Kalix kallad faltsjukan
,

iitbrOt nainligen i slutet at 1808 och antog foljande

ar sa stor utstr&ckning, att mer au tiondedelen at

soeknens befolkning Ofverlamnades at ryttaren
j
a

den blacka hasten . Som a soeknens kyrkog&rd

ingen plats fanns, ocb M sjukdomen darjamte var

sniittosatn, invigdes till hvilorum at de doda en plats,

kallad Ryssgrafven. Denna graf, bdftgen nordvast

fran kyrkan i skogsbrynet vid Kalix telegrafstation,

hade under Arena 1"])}) blifvit sa fi.rgaten, att fa

viute, pa hvilken tid oeh for hvilket andamal den

tillkommit Genom kommnnens forsorg blef entailertid

omsider platsen omgardad med skrank, ocli en minnes-

sten restes. utvisande for kommande slakten att:

F< Ik i krigeUi siormiga li Icr,

irtl af vuiidring, ti i r ocli Blrider,

hair i fr mmatide land < r

ii k sin hvila i hedenw band

saint att:

Sv< Dsk och finne och ryss cj Irai

I ii il hvila i ostord ro . . .
'

Utom Karl IXhakonungarne Karl XI 1694, Adolf

Fredrik 1752, Karl XV som prins l s ""s samt prina

Karl, hertig af Vasterg&tland, 1888 besdkt orten. An-

gaende Karl XT:s resa linns en gamma! sagen, att

malet for resan var Torned samt att konnngen bade

pa dit- ocli atervagen besokte Kalix. 1 sjaifva verket

skedde det dock endast pa aterfarden, ty up] n

togs sjoledes till Tomea, efter hvad det sages
]

inradan af landsliofding Douglas, en edan denne an-

sag, att landsvagen vore foga farbar, — ett rad,

som emellertid knnnat bli landshdfdingen dyrt, ty

gjBn var synnerligen hard, ocli da faran syntes som

meet Bfverhangande, sages konnngen hafva hotat

att lata kasta landshflfdingan i sjftn for det radet.

Det hela lick dock en lycklig utgang.

Pa slutet at 1700-talet lag nagot ufver 2 mil

nordost om Kyrkostaden det s, k. Eriksbergs hoppar-

verb. Redan pa 1690-talet var ett malmbrott bekant

daistades nun Sdelades genom olycksliandelse. Ar

1761) npptogs det p& nytl af sockenboroeb diet's en tid

1 Utdrag ur versor forfattacle at' nflidne prosten Viklund,

ow iiivigde ininn svftrd u den G okt 1SS3.

Heuryr lilus regiomrr

i\
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afett bolag. Koppartillgangen ty< ks ha fv.i varit ringa,

fastan vid fBrsta profsraaltningen erhollos 2 skeppund

koppar, ocli effcor nigra mindre lOnande forsok och upp-

komna tvistigheter upphorde arbetei redan fbljande ar.

Inom socknen liggar det stora Tfrefora bruk

med ftugs&g, vattensig och kvarn, som en lftngre tid

drifvite med undantag af en kortare lid af \ intern

1S90 — samt masugn, stangjarns- och mannfak-

turverk, hvilka legat nere nagra ar. Torefors ligger

i en af socknens stSrsta byar, Ttfrebyn, nara Tttreaiw

utlopp i fjarden at' gamma namn, ungefar 3 mil at

Lulcaliallet fran Kalix' Kyrkostad. Angaende bru-

te historia kunna vi anfora fbljande data, af

hvilka de aldrc aro hamtade fran Hojers Non-land.

Aiveu till Neder-Kalix stra< kte frihen H irmeiin

sin \ rksaiuhet. Den 14 febr. 1801 arholl ban privi-

legium a Torefors
1

stangjarnsvark, hvartill tack-

jarnet skulle tagas fran Stromsunds masugn i grann-

ftrsamlingen RAneS ellerMn Gyljens masugn iOfver-

Kali\, livarpa Hermalm ftfven erhallit privilegium.

kx 1804 var smidet vid TOrefors i gang, och den 3

jimi 1807 erholJ ffermelin privilegiuin att vid samma

stalle aulagga ett manufakturverk. Foljande ar

slides till bergmastaren Qvensel och bataljonspredi-

kanten Gustaf Boren Torefors bmk jainte en del

andra egendomar, fran hvilka dock Torefors snart

afsondrades och innehades af brukspatron Spilhanrmar

in. fl. under iron 1838—55. Brukef tillhOrde dftr-

19

efter TOrefors' sagverksaktiebolag s< i dar ipp

masugn 1874. Efter detta bolags rjpplGsning Ofver-

fcogs brnkel af firman Giles Loder i London; men

Ian ar 1880 hufviyimannei ,
\; der, aflidit och bans

arfvingar blifvit vid N d i-K lix h sratt till-

taladc och fallda f5r olaga liandel, di d< genom

forbiscende cj stallt sig svensk lag till efl ttelse,

< fMiUunn; iles bruket, -dan pa diplo tisk \a

oriiuiii honql. ndd h Eriel&e fran straff utverkats. till

ett engelskt konsortium, Gellivara aktiebolag som

med tynande lif drifver bruket tills vidare. Vid T< i

-

fors iir lastageplats, p »stkont< r, telegraf- och telefi li-

gation. Ar lsssuj.pl I darstades ett prydligt

kapell, hvart pastor fran Neder-Kalix, alt rnerande

med mer eller mindre rntinerade kolportCrer, lit r

h5ra sig. Inom den narmaste tiden kommer Tore

med nargransande byar att antingen ntgGra eg

kapellag eller belt och ballet skiljas fran Kalix och

bilda egct pastoral A platsen finnas dessntom

flera handlande och naringsidkare, och om - minai ai,

da travarnutskeppningen och den ofriga safari

ar i ging, fftreter Tare stor lillighet, i synnerhet

som alia de varor. eom sk la till Ofver-Kalix, af

stockholmsbatarna ailamnas dar.

Qngefar midt emellan Tore och Kalix ligger

barret Raffldynan, hvarifran man enligt nppgift i

Sv. Toriattereningeus tid&krift lar se midnattssolan

fnllstftndigt midsommarafton. Denna uppgift ar

Ak
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ej alldeles riktig. Solen befiimev sig vid midnatt,

iia den star som lagst, visserligen ofvaji horisonten

men bortekymines ungefllr 6 minuter, antagligen af

det i Ofver-Kalix belagna Lappbergtt, hvarigenom

iUnsionen i nagon man .tores. Uppgangen till

Ah'okcn.

berget ar mycket bekvara, bastigningen kan ftre-

tagas utan minsta risk och lfinar i earning modan.

En hftrlig utaikt har man darifrfoi: i den ibidlOsa

skogen syr.as har och dar sma oppnmgar, i hvilka

de tacka skogsbyarna, oinvaxlande mad smftrretritek

och myrar, titta Cram; och langre fram slingrar rig

?

4
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somen valdig sjoorm Kalixalfven, som kan sk nj

till dees utlopp i Bottenhafvet. Vid alfvens sti

kaste kr&kning, ungefar L mil fran Kyrkostade

ligger det at' den skummande fors n och i

klippor omgardade herresatet Ah hvilket i sin

Bdslighet och genoin sin ej obctydligt vilda i atnr

lamnar bilden af en viss storsl genhet

]> s

Lauets gtOrsta
j

rdag Isfimisinomsocknen. Vid

den lilla pittoreska Korpikan, nftra dess inlopp i

Sangisalfven samt inhrjj.lt af bjflrkar, ligger i en

leende bygd herresatet Bjfirkfors, nngeiar -
, mil

Aster om Kyrkostaden. Till egendomen ton sag^ rk

och kvarn. Sagverkct uppbyggdes 1766
:
fastai kam-

Au

;
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nun- ocb kommerakollegierna redan 1764 beviljat

kapteneu Hmrik Henrieim, som forut agt en grof-

bladig sagram, att darstades anlagga ett finbladigt

a&gverk med 2:ne ramar. Samtidigt erholls rattighet

att afverka 2,000 trad Iran skogstrakt melton Lorn-

men ocli Aspyndra byar jamte 6 frihetear, after

hvilkas iorlopp a&gverket sknlle taxeras ocli skatt-

l&ggas. Doden bortryckte Henrichia, iiuian resolu-

tionen foil, hvaxefter verket ofvergick till kauireraren

Abraham Fougt, som likval snart aftradde halften,

jamte privilegiet till jarnmaimfakturverks inrat-

tande, till brukspatronen Fredrik Lundin,

Pa-dan 1781 afgiek Lundin fran kompaniskapet,

ocb i bans stalle intradde raapektororna Peter Astrom

ocli Johan Arbman. Sedan Fougt komnrit pa obe-

stand, salde bans kreditorer F:s anpart 1784 till ett

konsortiiun, bestaende af handelsmannen Sigfrid Car-

lenius, Anders llechardt ocli Johan Pipping. Bruket

var sedermera splittradt pa manga bander, tills bruka-

patron Anders Ostrom 1810 blef ensam agaredaraf.

Efter att atskilliga ginger bafva atex orabytt agare

r.fvertogs den 12 juli 1844 bela egendoraan af gross-

handlaren J. Bergman-Olson, som redan 1830 inne-

haft fjardedeien. Ofvergick sedermera till gross-

bandlaren J. A. Bergman, sum varit en af cheferna

for aktiebotoget Bergman. Hummel & komp, ocb ages

nu af Bergmanska sterbhuset. 1

i Utdrag uv liandlingar, beftntliga a BjSrkfoi

c*
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Socknens area! utgSr nagot Bfver 15 kv.-mil.

Markeo ax symierligen kunerad ocb orten rik pa

stora kiirr, mvrar ocb a;tr. af hvilka flertalet bafva

sitt utlopp i KalixaUvon. Akerjordens beskafienhet

ar i narheten af alfven god, eljest mager ocb aten-

bunden eller alltfor sank. Jordbraket star darfoi

pa relativt lag standpunkt, ocb sadesptoduktioneii ar

ringa. Skordarna liafva en s\ ur fiende i frosten,

som janit star pa liir ocb mangen gang kommer

som tjuf om natten . Nagon mojlighef att lefva pa

den afkastning, jorden liimnar i slidvag, nnnes icke.

Ladugardsskotseln omfattas daremot lirligt ocli sknlle.

dftreat folket lade an pa att fa endast ho af suna

akrar, blitva betydligt inkomstbringande. Att denna

niirim-so-ren dork afven nu spelar en ej obetydlig

roll, synes diiraf, att inom sockuen funnos vid 183/

ars borjan ofver 5,000 notkivatnr. Da naturliga

angarna aga en betydlig mangfald af kraftiga ocb

niirande grasslag ocb Kalix alfdal tordc i detta

hausrende ofvertrarTas i Skandinavien endast af

Tornea-alfvens yppiga strandangar.

Invanarantalet utgor omkring 11.000. Af dew

aro ett fatal fmnar, sum till atfrsta delen ha sin ut-

komst vid sagverken. Inom soeknen tinnes afven en

ocb annan lapp. Sommartid ligga lapparne langt

uppe bland Wrgen at Norge till, vaktande sin osty-

riga fanad, men vid vinterns inbrott draga de nedat

kusten ocb bafva da sitt hufvudkvarter ungefar t
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mil fran Kyrkostaden, dar de aga fasta bostader.

De aro dook si myoket acklimatiseradc», att den

yngre generationen nastan ttAndigt bar den drakt.

soin brukas af allmogen kftrat&dea. Deasa fattig-

lappar betraktas ofta af den bofasta befolkningen

mod ringaktning ocli misstroende. 1 afseende pi

deraa ftrlighet rider star olikhet. Somliga aro si

Hrliga, att de likna val dresserade kundar, hvilka

histinktmassigt visa fcanderna, si fort nigon fr&m-

mande minnar sig husbondens fcillh&righeter Amlra

iter aro i hog grad tjufaktiga och akta ej for rof

att vid bekof sticka slidknifven i at dem anffirtrodda

ivi.ar ocli sedan skjuta skulden pi att vargen och

jarfvon rifvit de fr.rkonrna. Var lappbonde tillhor

hvarken den ena eller andva kategoiien mutas

ban rikligt, hander det aldrig, att renkorna ga

o-all . ntan framftda kvarje ar duktiga kalfvar.

[ motsatt fall ha kalfvarna inajaknat och dCtt, oin-

kommit utf&r stupor eller ha fbrmerat intimare

bekantskap mod nalle an ban i egenskap af skogarnas

konung ansett tillbflrligt - menar lappen

En inrotad ftreatftllning Ik s so Ira och mellcrata

Svarigea invanare angiende klimat och vaderleks-

torhallanden hftr uppe i polcirkelns regioner ar, att

man om vintern meat mAate bill a sig inom bus for

att into lopa fara att fa hade 5ron och nasa totalt

fV.rfrusna. Sant ar viaserligen, att kolden oftamidt

pi vintern ar raft bitande, ja nftgon gang kai. tern-

-

\

peratnren sjunka bortat 4<> C. under fryspunkten.

Men ar dei nier an 10 kallt. ar det i de allra fiesta

tall ocksi viiidstilla. Kolden liar kannes darftr vid

t. ex. is pi Lingt nfcr icke si skarp som i mel-

lerata Sverige, da dai <r 8—10% itfoljda at' blast.

M.vn mast.- naturligen klada sig val, men en bafvei-

pa\ls fbi-alix i hvad vader som heist, sa framt man

inte ar stadd pa lingvaga reaa. Di nddgas man

gripa till den l&tta i b bekvama vargskinnspalsen,

hvilken med h&ret utit star bast emot.

Vinteni anses gtfra sitt intr&de, da alfven lagl

siff Detta sker en och annan i dan i midteii

af oktober; men da vid Eel massetiden cl n 1

nov . _ blidt vader alltid intruder, gar alfven iter

upp for att omkring den 20 nov. vara isbelagd pa

allvar. Nigra dygiia bra frost, och den ar fardig

for allman tiahk. Synnerligaat vid sttn- ooli kelg-

dagar ar lifvet och rbrelseii pi alfven atOrat: de i

full tart galopperande renarna, dra wide si val fattig-

maunens som den sportalskandes pulkajskidlflparne

med sii.a markvinnande skutt; sladama, fortskaifade

af snabbfotade, med bjallror och tjukor smyckade

filar, In ilka i sin fart eggas af glafeande langkariga

lapphundar, - korsa Ufven i alia rikiningar och

alias att hast na mil t: Kyrkataden. D& ar det

som kyrkstugoma korama till gagn: sedan eld upp-

giorts pa den Oppna harden och den oeftergifliga

kaffepaanan satts pi, ftppnas de me \U i la matskrinen.

Aw



\V

Den varsta hungern stillas fOrst; sedan gripes till

uppgOrandet af attarer. De raedfdrda prodnkterna,

fa> 1, bare, risk ocb amdr, ntbjudas till sain Iran hus

till has - f&rsaljningen forsigg&r vanligen med latt-

het. Och nar sa gubbarne fatt sig litel socker,

kaffe och tobak inne hoe haiidlandena,gnmmorna nagra

lod Hjantes testan i nti inne bos apotekaren ocb

aids* .-non en kur inne hoe veterintolakaren tiD

Brunt samlas man vid ekymniugen User i stugorna.

Flera fainiljer sla sig da vanligen tillsamman; ocli

medan kaffekoppdn sa vandrar lag t om, fbVredrager

eamlingens kvickhuivud pa sitt earegnfi bygdemal

siiui i fangda historier, tftaat atfoljda af de narva-

randea uppsluppna akratt De hafva ej stora pre-

tentioner dessa natnrbarn: de behSfva iuga rafflande

saki i f&r att uppigga domnande iterver ....

Vintervagarna aid li It skilda fran den vanlig

strakvagen sonimartid. Denna tid, da alia \ atten-

ding aro tillfrnsna, dragee vagen mellan central-

punkterna sa rakt som mDjligt. Pa alfven ntstakas

den, sa snart fftrata anOn feUit och isen blifvit till-

rftckligt tjock, och dot sker genom att nedeatta

emftrre granai altar traitors, In ilka ordnas i all6cr

och, da de nedsatts raed omsorg, taga sig ganska

prydligt tit. — [ngen, som farit bar uppe nagon af

do stjarnklara natter, da manen sprider rittmagiaka

skimmer efver de vida snttfalten och de i rimfirost

kladda fnrorna, medan Mmlahvalfvet tyekes af de

.,

.,
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flammande norrskenen forsatt i eld ocb lagor —
ingen, sager jag, skall kunne 8rg ta dei storartadc

ocli fangslande syn, som da erbjud< -

Sattet att fardai vintertid ar ftrtraffligt bade

for manniskor ocb djnr. SnGplogningen underhallet

af visea s. k. pi r, hvilka, da f&rsta «iOn fallit,

standigt aro pa rttrlig fot for att ej nagra trafik-

hinder ma uppsta. De meat brnkl si idarna aro

de s. k ritttomo, hvilka an synm rligen tiska

1),. ,i„ laga ocb biv.hu fyllas med b , bvarpa bredas

i mbudar ocb fsllar. Pa griuid af deras stora ut-

rymme kan den reeande ntetr&oka sig i hela sin

laugd och ligger i dessa Lika ftrtraffligt som i dei

meet inbjudande sang. Ftti att hasten ma vara s;

1 flig som mojligt fra i

aden, begagnas s

ranhdan (bvilket utg res af on bage, som fasten***

vid lokorna pa selen ocb genom sin elasticitet bailer

sladstangerna fran bast n, pa samma gai 1-

trana hallas lediga ftr att i minsta mfljliga grad

besvara hasten vid springandet). Alltid k<n a-

epiDt at allmogen; sknlle en herremai g ng

koinnn kurande i par. vacker ban allinftn ftrvani

Son, fortskaffningsmedel anvandas ock med myck

lo.karbk skidor. I ttor svindlande h0jder ser man

t, o. m. ban, komma akande. hvilka man knappaet

eknlle tro karnia ga fbr eigejalfva. Under l5pan.

pa jan.n mark begagnas alltid tva stafvar af nnge-

tar en spatserkappe langd och nedtill fi la med
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runda triiringar, som lu'iulra stafvarna aft, da srtftn

ar uijuk, triinga tor djupt ned. Da Jet galler aft

medf&ra under lesorna nagot tattare fOremal, till-

gripes sparkstftttingeii. 1 skogsbyarua inom socknen

begagnas afveii i icke ringa aural renar vid skogs-

korslor: de draga i skogarna de stora tminierstockarna

pa viigar, som aldrig trampats af nagou kasthof.

Men nekas kan ej, aft denna handtering ty varrblott

alltfor ofta urartar till (let raaste djnrplageri.

Sommartid kan man endast fardas de storalaods-

viigaiiia. hvadan vintern ar den tid pa aret, da varu-

utbvtena g5ras oeh de langviiga resorna ftretagas.

Distanser. som i sftdra Sverige skulle anses fabel-

aktiga, tillrvggaliiggas nu utan svarighet: att gora

den bortat 50 mil langa resan fram cell ater till

Gellivara anaes endast som en Jiten — afstiekare .

Efter den 1 maj borja sommarvagarna ater att an-

vandas, oeh da skola dessa vara befriade fran sn5.

Alfven bar dock annu sitt vintertaCke, oeh forst i

slutet at' maj kan man vanta att dess bolja ar fri.

Da isbqjau spranges, sker detta liksom genom
ett trollslag. Den fasta, sammanhangande ismassan,

som nyss bar bade gaende oeh akande. s5nderspringer

genoro en krasch i en oiindlighet smabitar, oeh iigon-

blhket darefter ar alfven stadd liksom i raseri. I^tt

sallsaint skadespel ter sig. Sedan isytan spriingts

— oeh detta sker genom trycket af do lossliippta

backarnas till alfven sig viiltrande vattenmassa —

.,
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sattas isstyekena i rtfrelse. [sblock resas mot isbloek

liksom till tvekamp; de mindre maste gilVa vika.

oeh under valdigt soil sondeismulas de. Segrarne

dritva stolta framat fOr att, sedan storre Epelrum

erballits, med starkare fart gora nya anfall. Allt

som finncftj i deras vag bortsopas, o< h dar strander

med I'raniskjutande uddar ligga i vagen, lagra- det

ena isblocket pa det andra. sa att torn at valdiga

dimensioner uppsta. Nigra ogonbliek — oeh allt ar

lugnt igen: naturens skrudviixling bar agt ruin.

Den harliga varen bar intradt, oeh solen smalter de

kvarlamnade drifvorna langt inne bland skogens

furor oeh bergens skrefvor. Ofverallt ar lif oeh

rorelae,

dS alia sma f&glar nu koitiinit tillbaka

oeh plocka oeh samla kvist efler kvisi

att reda ett bo at sig o h sin mak :

da glada de lioppa i gronskahde snar
oeh kvittra oeh sjunga: nu ar dot var

i pokirkehis nejder.

Pdominorna se riktigt yrv&kna ut, sa ha-tigt ha de

franisprimgit iir jordens famn. Pa aker orb ang iir

arbetet i full fart. Laxiiskeua utslas i alfven. I

forsarna dansa med svindlande fart timmerfiottarna.

De uppdragna nskarbatarna tjaras ocli tatas; oeh sa

drojer det ej liinge, innan mit oeh skutar utslas oeh

riskfangsten iir i gang. Blott en liten tid, tills

naturen hunnit morna sig , oeh sa borjar saden gro.

sa att man hor det . For osv. som under den langa

K

*\
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viuterdvalan blifvil nfistan ljusskygga, str&Iar mi

Odens oga utan atervando: dageu Bfvergar omark-

bart i natten, ja Ijusstyrkan ar nastan demsamma
hela dygnet 0111 vid niidsommarti 1.

Til] det yttre skiljer sig Kalix* allinoge ej syn-

nerligen fran sfldra Sveriges. En och annan egen-

domlighet torde dock foivfinnas.

Af skodon brukas tva slag utoin dp s. k.

svartekorna, hvarmed menas destoflaroch resarskor,

aom ju allmant begagnaa sOder at, men hvilka har

auvandaa yttersl sallan och da endast vid hogtid-

ligari tillfallen, sasom kyrkobesdk, befirafninsar o.

dyl. — nan li ti: l:o) Kdngskostoflar, langa, vanligen

Ofver knaet gaende sttfflar af mjukt skinn, ofta

osvartad . i hvilka foten lik — om jag sa ma
si ga - en dackad Okstock med nagot spetsig for,

d. \. s. fotens undre yta ar flat utan klack och ta-

delen alutar framtill i en uppstaende spets. Deftro
absolut vattentata, latta att ga mod sunt synner-

ligen andamalsenliga vid sHdlopning. be itoppas
med ho ocb blifva darigenom om vintern ytterst

varma. For att hiudra de mjuka kaften att glida

ned, omlindas benet antingen strax ofvan ellernedom
knaet med breda, vanligen mangfargade band, hvilka
ge skodonen ett trefligt utseaode. 2:o) Bandshin;
hvilka val likna d fdregaende till fotens ntseende

''

6 1

i 'ii ej na l&i n an till strax Ofver vristen, dar de

]&ga skaften, jamte nedcrsta delen af benkl&derna

lindas hardt om benet med breda band. Till fftlj I

af denna fotbekl&dnad ar folkct i bog grad platt-

Potadt, och manger rask ungersven med mod i harm

och senfnlla i i ai u aste till ftfljd af d tta lyte

kasseras vid mflnstringen till krigstjanst.

Om lifvet bai alltid ett bredt laderbalte, hvari

den st.ua slidknifvei fastos. Baltet sitter myeket

lest; vid farder fran och till skogsarbetena kan yxan
med ett halfslag fastas dari.

Bonden i Kalix kan i allmanhet B&gaa

bxirgen. Han har ick s era fordringar pa lifvet, och

aparsam ar ban till ytterlighet Fftrutoiu sinal

iignar hail sig myckel at iiske, hvilkel ar bans alsk-

lingssysselsattniiig. O 1 nar sommaren kommer, 1

nar lian. afven om hiassan ar kal. ryjreren af aren

liojd och 1 den a .
i slit och slap styfnade, hus ocli

hem och med en knapp matsack styr ut mot skftn

1) t ar, som om en oemotstandlig kraft drefve b

dit ut, liksoin fordom vikingarue drefvos ut att med

sina diakai rida pa" vagornas ryggar. Darslarh
si^ till ro i bin primitiva stuga;och fran ai'la morj i i

-

stand till sent na kvallen, i ur och skur svsslar ban

med sina niit. Strftinmiiis&fiaket cer honom i eran-

gald god valuta.

Arbefwne vid sagverken aro val afldnade. Deras

dagspemiing ar t o. m. relativt hog. I j&inftoelae
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med sodra och ineller&ta Sveriges liar var dagakarl

dubbelt sa stor aflOning — sommartidon. Men d. fc

fir just deuna tid ban skaJl fortjana sitt uppehaJle

tor hela aret. Om vintern fir tiJlgangen pa arbete

riuga. Tjanstefolk fordra lika stor Ion for sominaren

som fflr hela aret, och mangen dnglig s. k. vinter-

drang kan erhallas for endast fi&dan.

Ett Btort aiital s. k. inhysingai backstugu-

aittare finnas; bland dem r&der pa manga stallei

stor fattigdom. Orsaken hartill ligger dels dari, att

de mangen gang fa lanma den torfva, de med svett

nli nio.Ia odlat, till jordens ratte innehafvare, just

som de hiinnit sa langt, att de knnua foda en oiler

annan ko fdr sitt uppehftlle; dels maste fattigdoinens

orsak s&kas i den tankldshet, soin gflr sig gallande

vid aktenskaps ingaende. JDa allmogesonen n&mligen

uppnatt niogen abler, gifter han sig, fasten han
mlngen gang bar ingenting annat an tva tomma
bander eller i lv< kligaste fall en yxa ocb en rm. I

skogen taller ban timnier, ocb sa uppslas en primitiv

stags. Den fftrsta tiden gar det nog bra, da de

endast aro tva cm brGdet. Men mart okas familjen

ocb nftden star ocb klappar pa dorren med sin

jarnkarda, ob \ ekliga band. Socknens lattiffutskvlder

aro oek tynoande.

lllinogens lefhadssatt ftr ytterst enkelt: strum-

ming, potatis ocb miso (ystad mjolk) ar dess huf-

vudsakliga kost. Trots denna enkla matsedel bli

ai nama sen fn I la; och ]>;• inula kindei mangcri

gang rosorna friskare ai de som drifvaa vid den

< t .fit i\ iliserade kultnrmanniskans Inknlliska "-a-ta-

bud. Del enda d< frossa pfi ar kaffe Sallan ser

man en arbetare ga till -itt arbete ntan att med-

taga katfekitte n, afven om afstandet fran hemmet

;ii ganska obetydligt Som «-tt sarskildt omtyckt

kaffesnrrogat begagnaa salt, och kaffet bar ingeii

smak — pastas det om ej saltan framtrader mark

bait. Tobak anvandes ock J stor myckenl [)*

tinska bladrina en fran Finland inford ellerini

in ire bestanul: insmuyylad (priset ai pa s\ mska sid

stundciu billigare an pa finska, ja t. o. m. billigare

an tuUen) tobaksaort, hvilken knippvis kftpes och ut-

giires aide hela torkade bladen af vaiilig s k. bond-

tobak — ar den meat omtyekta rftktobaken. Da

kalixbon icke ater, roker ban. Gar ban pS angen

ocb mejar grsiset, blossar pipan i man; sitter han

vid den tiammande brasan i sin stuga ocb lagar de

s< ndrig.i naten. in han ute vid Soliippgangen och

kastar ut sina ^kutar. gar ban till hOlidret tor art

ge sina (ljnr i'oder Bfverallt bdjer bonom som

en trogen foljeslagan den rykande pipan..

Vid min afresa fran sodra Sverige bit upp tillrad-

des jag ifrigt att aldrig fara nagonstades ntan att ha

slidknifven vid »idan och den laddade revolvern i

barmen Intet rad kunde vara mera olampligt. Ivalix-

befolkningen ar godmodig och fndsani Den allmant

Henryren, Fmn polcirkeln* regioner .->
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gangse fhrestaJlningen. att folket i ile trakter, sum
lira langt afh'igsna tran do stora strikvagarna, skulJe

vara vildsint. ratt och okuftigt, ar skef Tv&rtomlDe
gatnla goda, nastan patriarkaliakt enkla sederna
liatva i dessa bygder &nnu icke lmnnit uppblandas
mod daliga olater. Har rader gainmaldaga heder-
lighet, och under don stundom kftrfva. for den kort-
synte kanaka skrofliga ytan framskymtar folkets

hjartegoda einnelag. Det *r att nnska. att vinnimrs-

lystnatten och fikemheten icke anart ma mi sadan
hOjd. att den afven far aJJinogen ntgOr driffjadern i

dess gttrande och J a tan dp

Alan liar tillfdrne allm&nt anaett den akanake
bondeii s„i„ typeii for flegma; men han ar i samiing
Bfverti'ftflW af sin broder vid Kalixalfvm. Far denne
dot most fbrmanliga anbnd sig fbrelagdt aldrig
skaU ens ett drag i rninapelet farrada nagon inre

tillfredaataUelae. Sin atftrata belatenhet gar han till

kanna genom ett langdragct, eiitonigt: Nog gar ha
an (nog gar det for sig), inedan han fdr ogonblicket
npphttr nied i-akningen och rensar pipan tran aaka.
liristamle foTetagsamhet utmarker honom nek. Bland
annat kan man ntefter Iandsvagen se stora fait, som
endast ligga och vanta pa plogbillen; men vanta t

de. Mahanda sknlle man htarf vilja draga den slat-

satsen, att lattjaoch sysslolfishet r&da haruppe, men
sa ar langt ifran fdrhallandet. Det ar endast for. -

tagsamhet, som aaknaa. Har v&gen en aranc \;il och

3»

vaekert blifvil ut.stakad far man soka efter en mera

trageu och idog arbetarbefolkning an den. som bygger

och bor i dessa traktex

Med folkupplysningen \ar det klent bestalldt till

midten at arbundradet. Lnga skolor fnnnos. Barnen

lindervisades. sa godt sig gflra lat, af sockenkloc-

varen sanit i bemmen. I rider 1850-talet inrattades

sa val smaskolor som fasta folkskoloi Till iftljd af

brist pa nndervisning vai aJlmogen mycket skrock-

tull. och en he! mangd signerier och andebesvarjelser,

tor att kufva atbrntna sjukdomar eller tor att af-

vandii forestaende anade olyekor, voro da i bruk.

En ofvergaug till ett hattre har ]>a senare aren lyck-

ligtvis intradt. Mangen i synnerhet bland den

i'Udre irenerationen - fiimes inom socknen. som hvarken

kan lasa eller skrifva. Da dessas egeiili&ndiga under-

skrift fordrae, maste de tillgripa sina afstreck bo]i-

satta bomiirken; och det kommer nog att droja at-

skilligt, inuan denna brisl hinner att fyllas iifven

bos det uppvaxande slaktet. Skolornas antal ar

imralunda litet. men endast de uti Kyrkostaden. Ti re

nch vid bruken a\i*o fasta; de ofriga rlyttas med km ta

mellantidcr fran ett stallc rill ett annat. Darigenom

uppsta stamliga afhrott i undcrvisjiingen. och still -

dom hinna ej ens dr frusta elementon iularas,

Folket ar i allumnhet mydket religitfst sinnadt.

Ivyrkan ar, da arstiden tillater betarandet at* skogs-

van'ar, till trangsel fylld. och i de snia byarna ballas

*
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myeket ofta af stationara predikanter appbj'ggelse-

nioten
. a livilka foredragen i all sin enkeUbet verka

pa naturbarnet myeket valgOrande. Sektvasendet
har liar funnit en synnerligeii lainpJigjordina.ii. La -

stadianisinen raknar manga anhangare. Utan att

behofva taga parti for dessa separatfflreiungar maste
man dock erkftnna de goda sidor de ha: det offent-

liga samlifvet blir geiiom dem bMtre. dryckenskap*-

begilret — nordbous skfttesynd — kufvas, och otukten
far miiidre spelrum.

Oh nu. tirade lasare, taga vi eft steg langre
iioiT ut ocli gt'ira -a v&rt intrade i

••

Ofver-Kjilix.

S&soni redan ar namndt. voro Ofver- och Neder-
kalix sneknar fbienade under (let gemensamma nainnot

Galis till ar 1(144 Granssldllnaden ar nu utstakad
vid Hnlrtforsen, en gansfea betydande fors, bildad
afden fran Ofver-Kalix kyrka utvidgade Kalixalhen.
livilken till detta stalle kallas Bdktjarv. De egent-
Hga bergfbrmatioiierna taga har bin bOrjan, ocli alfVen
liar nu pa allvar lftmnat eina laga strander for att
lata sina forsars brus i starkt eko geuljuda median
valdiga klippor. Har delar »ig alfven. ined sin eiia

gren i stark krokning bildande den ofvannamnda
Raktforsen, utfor livilken dagligen sommartid tim-
merflottar iiksom hiskliga sjfidjiir valtra sigihvirf-

t

?,1

lande dans — for den kortsynte framtradande som

otuidvikliga offer for rofgiriga vagor T)en andra

itlfgreuen egentligen bl(»tt ocli bait en l.tng, smal

vik fxamflyter lngnt och stilla, med sin bolja

\ anligt slickande den framskjntande pittoreeka halfon.

Det ar just denim motsats asynen at' den ra^ande

och at* den lci-nde naturen sa nara hvarandra — , som

gOr stallet sa hanforande. Under jiottningstiden kan

den resande harifran ganska bekvanit komma upp

till Branna Ofver-Kalix* centralpunkt och kyrko-

plats forniedelst en liten angslup, som tjanstgor

kit som bogserare af flottar.

Socknen, utgorande ungefar 9 mil i langd och

."» mil i bredd, omgardas fran ester till vaster af

Hietaniemi. Ofver-Tornea, Koi*pilombolo, Gellivare

och Ranea. Den ar uppfylld af en otalig mangd

sjoai. trask och nivvar, hvilka ^anila^ i flera vattu-

leder, som slutligen utmynna i de socknen genom-

dragande alfvarna.

Det stftrsta vattendraget ar Kalixiilfven, livilken

•rar i socknens ^tra del Vid Branna. nori < m kvr-

kan, sauimanstfttcr don med Anaesan. hvilken ater

torenai- siir im-d Linaalfvni omedelbart nedanfor

Linafallct vid gransen mot Gellivare. Men Angesan

liar annu ett tilltiede. Sfcrdf'alfvm. hvilken i uarheten

af Gellivare socken genonitiyter sjon Landsjtin;, hvar-

efter den nannies Landman till sjon (Jrasjan . dar

den erhaller vattentillskott af den afven fran (»elli-

Ak
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\are koniuiaiidi BCnaJiVeii. Eftei passerandet af

Orasjarv nannies den T* > tin, tills den sammanflyter
• *

med Ange&ai

Vai titlen stiga alfvarna Ofversina braddai livari-

genoni do u&rliggande angarna blifva Ofverskoljda

o li Liksom gfldda. Stundoin hander (let dock, att

stigniugen ar alltftr stark, ja anda till !) tot, da

betydlig sJiada gdres icke blott pa de atra interna be-

kransaude byggnaderna atan afven pa jorden syn-

nerligast (mii floden darefter sjnnkei langsamt. Jord

och gi is kvarlamnas da ocli fftrorsaka landtinannen

mangen olSigenhct. Som ett synnerligen svarl ar for

orten i detta senare afseende bar anteeknats 17s7.

Till foljd af dels fllfvens langsamma aterflflde, deN
(let ymniga regn, sum hela sommaren toll anda till

September, bindrades bade grfts- och sftdvaxten. Fodret
blef efter bargningen nastan oanvandbart till krea-

turen, soin n aste nedslaktas, i sa stor mfcwgd, att

mjolk knappast tanns att fa ens till de spada ban. en.

ooh saden blei' sa svag, att vanligt tunnbrfld ej

kunde hakas daiat Till raga pa olyckan slog in-

sjflteket ock fel, sa att" fonnJig hnngersfcfld da \ <n
rad&nde.

Jordens beskatf'enhet ar bar l&ngt samre an i

sGdra socknen. Den stora rikednmeii pa nniar oeli

trask gdr, att frosten ofta omintetgflr afven de an-

sprakslusastp fdrhoppningar pa skflrd. I nagrahyar.
Svartbyn och Grelsbyn. pa alfvens sedra sida, som

t

ligger relativt liogt, saint \ id Ange&ans ueli Ski I-

aJJVens ned2*e flOden ar dock jordei ganska l><'idi£

Men hvad \i sagt om Neder-Kalix, att jordbrokareii

afven med sma pretentioner nmOjligen kan lifnara

sig at jordens sfidesafkastning, pa satt som jord-

lnuket nn hedrifves, det galler natnrligtvis i Sunn

hftgre grail bai

Brantut linger pa en jamn slatt, pa tre sidor

omti uteri at Fvalixalfx en. och mot den tjarde den

siidra star Brannab ryet som en skiltvakt i jatt« -

gestalt. Pa alfvens vastra sida strykei landsvagen

fran Tore, hvilken forte&ttes dels upp till Gellivare

kvrkobv, dels vid nostkontmet a Hedm vikeraf ofver

t'avjstallet darstades till Korpilombolo livilken

senare vag tippnades for allman tiahk summaren 1891

Resande, som liafva Branna till inal. maste a I«

I

Kum/is, ett af lanets starsta farjstallen, sattas citvei

i tarja Passagen var odi host ar fbrenad medganska

stor tidsspillan. i synuerbet fin dem. som vanda

Branna ryggen. alldenstund farjans lage 9i pa alfvei -

motsatta sida. Ligger vinden da ocksa mot. sa att

ropen endast med \ ttersta svarighet liiiras, gallfi

det att liafva styrka sa \<il i Inngor som talamod.

t\ de goda 0. Ivali\-l>orna aro uagenting mindre ai

rappa i sina rfnelsei'. I narlieten af faijstalh^t

fciretages den lanipligaste iippstigningen pa det maje-

stiitiska L'tpfibnyjet, fran bvaT? bjassa den gtralande

solskifvan en liel veeka midsouiniaiTid synes bOgt

^
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Ofver horisoutan. En ocli livar, som besoker denna
bygd, bor icke forsumma tillftUet attgora den half-

tunmeJanga bestiguingen afberget: «le otaliga tr&skeii

med sina ta.ka holmar, dp pittoreska sunden mei\

bar och dar uiatnckna grtebOrande flngar. mellaii

livilka Kalixalfvei. slingrar sig S-formigt, gora taflan

skon; ucli daromkring stracka sig de st&tliga bergen,
ftf hvilka de iiitstaa regelbniidet formade I £wn<
htllama utgora ett egendomligt ornament pa den
starkt ittsirade, niassiva ramen. Lappbergets topp
ntgOr en af de bekvftmaste pnnkterna i Sverige
for iakttagandet af midnattssolen. Utrikten har ftr

ojamibrligt myoket mera storartad an fran Avasaksa
pa finska sidan, hvartill paasagen ftr svarare, dyrare
och I&ngre; anser man det nn frirenadt med forstort
besvar aft ftretaga bargbestigmngar, bar .nan art
bege sig till det endast en mycket kort bit fran
BrfUina belagna Dj^frdsket, fran hvilket man i bat
oek skadar midnattssoleii, da horisonten ar fri fran
skymmande her**O"

I Branna mota oss ater kyrkstngor. De aro
dock bar tarre an i Neder-Kalix men ingalmida nt-
mftrkta genoin snyggare ntaeende. De ligga upp.
radade langs stora vflgen och an, darfbr mera ex-
ponerade an de hopgyttrade, af snygga forposter
rtmgifna syskonstugorna i grannsocknen. Men dwm
rtugor, sa oansenliga de an tyckas, spe]a iiigalunda
en ohetydlig roll Har utbjuda vid marknad.tid ... 1,

t

n

vid de stone- hegtiderna handlandena fran grann-

st&derna Haparanda och Luleft sina varor; har nt-

slnngar den fanatiske kolportcren fftrbannelsens gissel

Ofver mammons tr&Jar; har sanimantr&ffa de gam Ia

fran nar ocli fjarran tor att vid den fiammande

brasan pa den ftppna harden ntbyta sina tankar och

meningar ang&ende sin jord, sin fiinad och sina t -

miJjeangelagenheter; och har trftftae de unga for att

sammanv&fva de band, som en g&ng sedermera skola

fbrena deras oden. f sammanhang med si^ta vtt-

randet kan jag ej undga att papeka en egendomlig

sed, hvilken mig veterligt ej p&tr&ifae inom nagon

amian socken. Lnnan bruden trader i brndstol, ar

In. u fhrpliktad att fiftrst hatVa tilJverkal sin tillkom-

mando mans hela dr.ikt skorna tindaiitasrna. I>

iitom ar det hen lies skyldighet att f&rftra sina svagrar

och svarfar livar sin vast samt svagerskor och svar-

mor livar sitt linne. Bruket antages liafva upp-

kominit darigenom, att de garni. i velat, att sana-

knno (svardottein) skill le doknmentera sig vara

dnglig i lienisl('»jd.

B\ i»i>naderna i Brituna aro I'm- Ofriirt irke nt-

mlhkta tor na-gon storre arkitektoni&k skonhet .

Kndast kyrkan gov mojligen harit'ran ett undantag.

Den tiiista ort'entliga byggnad, hvari gndstjSnst ut-

ot'vades. uppb\-ggdes ])a IGoO-talet. Ar 1637 rnvigdes

den till kapelJ och blef efter skUsmassan fran sddra

soeknen betraktarl som moderkyrka Genom vadeld
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uppbratiii enieilertid kyrkaii den 26 febmari !»)!)<)

men reste sig pa 53 dagar a nyo uraskan. IS08 app-

byggdes tinvaraude kyrkan. Den ager inga miuncii

fran svmina arhundradeii. En liten tafia dftr inne

paminner om, att prins Karl sederinera Karl XV
darstades afhOrde den torsta gndstj&nsteii eftei

kvrkans tnvigiiing Kyrkobyn ager lakare. niedika-

mentsforrad, i\ra eller fern handlande, post- ocli

telefonstation mmt en ooh annan yrkesidkare. Som
en egendomlighet kan papekas det ftrh&Uandet, att

hos handlaiidena litetades varuprisen trots de be-

tydliga frakterna tian Stockholm, trots det fern mil

I&nga forsiandet sedermera at \ aroma fran arlast-

niugsplatsen Tore saint trots att fOrsaljame mastc

ligga inne med lieln vinterfrrlaget fran sommaren, me-

(lan angbatstrafiken pagar, iiro endast obetydligt liogre

naturligtvis med undantagafprisen pa injo] och sad

— an i melL ista Sverige. Plateen fftreter ringa lif-

lighet. ocli vantomsattningen ar ej synnerligon stor

for narvarande men kan mOjligen liojas vid trafike-

randet at den mi fnllbordade landsvagen till Korpi-

loinbolo. Tingstilltallena hopsamlade fordoin Kanaka
nmket folk, hvilket sista tiden betydliat minskats

da nnmera tingen bortgtiraB pa en a tva dagar till

t.djd af aklagarens maJlftsket , Endast viddestOrre
liogtiderna. sasora pasktiden, da allmogan vanligen

herakommer fran sina timmerkGrslor uppe i skogarna.
och midsummar. da man utsl&ppt sina kreatur pa

„

in

l>et**. sunt vid den s. k vintermurknadeii . besoker

alImogen i stone maiigd Branna Denna mark nail

den enda lagliga pa fij*ct infaller i slntet af

jannari saint varar r si
."> dagar Till denna intinna

sig handJandena oj Mntt fran grannstadenia utan

anda fran Skelleftea ocli Pitea. de senaro do< k huf-

vudsakligen i egcnskap at kttpure at lappmarkspro-

dukter i form af renstekar, f'agol. fisk ocli hndar.

Lnnan v&gen till Gellivare blef byggd. nedfoifsladey

dfssa \aror af lapparne sjalfva till Branna. Nn-

mera tora do sina prodnktei ej langre an till Mala-

ni<(/t. hvarifran god vag finnes i Hera riktningar

Att iindej dvlika marknadsresoi raka nt for lap-

panie. ai on ingalunda behaglig sak. Det kan nam-

liaen droja timtal, in nan det ^tnndom mei an on

fjardingsvag langa lenfol jet hinnei pa^»-ra Sxai.iM

ntsatt in' den, som liai renarna frami'5r sig Att ti

taget att stanna. medan man pa*«erar fftrbi, later

sig icke goi a godvilligt Enda utvagen ar att

knllstjalpa en oiler annan pulka med den?? inm-liall.

da lappen maste stanna for alt Ptfllla den i ordning

igen. Moii olycklig den. som blir upptackt oiler

gripen pa bar gaming Ktt afbrott i marschen nj>p-

star oek, mn nagon ren sknlle falla omkuU eller

trassla in sig i en nttorsbai ke. Det hander inga-

lunda sallan. att renen vid dvlika tillfallon lwvtei

ott lien, ja t o. m. hal^en at sig 01yckshaiulel?en

bares emellertid at lappen mod ^t »r resignation:

*
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utan an tbrlura nagon tad sticker ban sin langa slid-

knit' i dm t'allna dragaren, ocfa for pulkan s&ttes i

sta.Uet e4i af de alltid ntfoljande reservrenarna.

Den fOrsta marknadsdagi n gciraa uppkftpen i ringa
mltngd: man uppJifvar gamla bekantskaper, knyter
nva ocli planerar eudast sa smatt t'r.r de kom-
maude dagarna, Men marknadsstfndagens eftermid-

dag utveckJas det egentliga marknadslifvet: da ftr

liastl.andeln — som drifves i betydlig skala och soni

iitgdr marknadens kanske riktigaste moment i

full fart Till foljd af den hoga tall, som palagges
liiistai \id tfjrandet Sfver gr&nsen, airvandes nrycken
list for art undga dessa utskylder. Finnen - i svn-
nerhet gransfinnen ar kand for -in knipslughet
'"li i siuugglerivag liar ban nppn&tt stor fardighet.

Men afven ntan denna talang skulle han under na-
varande ffirhallanden kunna lyckas i sitt gesehaft
ganska bra. darest lian ej ilgde en medftdd skugg-
rtfdsla, tv gransbevakningen ar ytterst. ofuJlstandig
ooh Qtillraeklig: den iagre betjaiiingens anta] borde
n.inst t.rednbblas. Att resnltatet darafsJjnlleblifva
aiiirkbart och gagneligt Sir ett taktnm; och hvad
staten atgafve i toner, skulle den snart ta valuta
far i gjorda beslag. Sum det nn ar staMldt, verkar
tulleu platt intet; nppattk den det gitter den hand-
lande |.a svenska aidan, son erlagt ttill fisr sina till

sain hallna tinska blades oeh jag finner mig 8fver-
bevisad. Till des* galler mitt pfetftenda Da

finska hastskojarm aro bai talrikt represei terade

Ikladd gra, halfkort farskinnspaJs, sittande i sin lilla

fcappslade, dragen vanligen afen utkord kiake. hvil-

ken under nagon kortaretid uppstillats
r
och som med

on nruUngd knep nn framtrader som en eldig t, le i'.n

h&stskojareii tram under grasliga tjnt. meilan hvilka

In res: aihtaa hevom n (uttn ;k &r erbjudande at ha&t-

byte)ellcr ost l< mj^ (liktydigtmed: Kftpmin bast).

I intinit sainnianhang med bastkopen starbrann-

vinssupandet. All spritutskankningar visserligen for-

bjuden i Ofver-Kalix i lappmarken a ardet t. <> m.

fbrbjudet att ens »i f< > sprit. Forbudet bar antagligen

utfardats for att satta en grans fi 1 ockraren, som

liar anv&nde de rusiga lapparne som ett iampligt

ferenial for prejeriei Men lonkrogare upptradahai

och hvar mod sitt stop under skew af art fftrsalja belt

andra sake] fUVen en och annan kringresande

handlande raknar icke orattmatigt att utkolportera

midt fdr hoga vederborande laannvin. tillsatt med

nagra droppai' essence under eau de eologneus eti-

kett; nan rattvisan^ tjanare sta handfallna, makt-

btsa. da saljai'on positivt pastar. .1 1 1 varan ai toilrtl-

wedtl och ej nagon dryck; att den missbrukas.

rar *j ban toi . Hoffmans droppar ftro ock ett at

mai'knadens tillbehoi, och ett bevis pa i hvilken

otrolig mangd de kunna utportioueras \id dylika

tillfailen kan lamnas. I*a lS70-talet, da intet apotek

fauns i Ofver-Kalix och lakaren i Neder-Kalix be-
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ordrade.s at lansstyrels n att ditresa vid marknaden,

jitfbljtles lian alltid af apotekareu med niedikaments-

forradet. Vid « tt dylikt tilifalle salde den senare

fop narmare 1500 kr. Hoffmans droppar. Saken blef

naturligen fiOreinal for atal, men innan domeii toll.

hann utminuteraren stallas for en httgre domstol.

Xnmera kan det gladjande torhallandet med be-

stamdhet konstateras, att under pfigAimdi marknad
itlainnas tian apoteket darsfcades inga dylika droppar

titan recept fran vederborande lakar<

Men \i aterga till sjalfva marknaden. Det liar

mi redan borjat lida sa langt, att liastprofningeii

ftr i gang. Ocli bjallrorna klinga. och utat bar det

pa alfven, dar under tjnt och piskslag de mest hala-

brytande kappkorningar ai stallas. Och midt i trang-

seln stapplar den kortvaxte lappen, utbjndande med
tiojtstamma pa sitt saregna tnngomal sina renhudar,

lafskinn och lappskor Och finska bonder ropa nt

till salu pa sitt diftrmgrika. entoniga sprak hela

knippen af slidknifvar; och folket langt nppifran

obygdema, som nedkommit fur att gbra sina arskop

af injnl, tobak oeh kaffe, gar i langa rader, blygt

och forsagdt, tanigt stirrande pa de granna band

oeh glinnnande saker. som fi rrftdiskt draga till salu-

<tanden. bet ar ett egendomligt virrvarr. som dar

gor sig gallande: finska, lappska. Ofver- och Neder-
Kalix bvgdemal totalt ofattbara for utsocknesbor

och noiska (af Kautokeinolappar) radbrakav kors

1
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ocb t\ ais. ATan kanner sig darfttr som framling i

• get land. -

Vagarna i Ofver-Kalix aro ytterst fa oeh med

rindantag af stora landsvagen i mycket miserabelt

skiek; det fordras bade mod och skicklighet tor att

balansera pa de smala spanger. som aro slagna ot\

kan och myrar. Det ar darfftr hufvnd&akligen

batledes man fardas den tid pa ant. da ieke snOii

ocli de tillfrusna vattendragen gu a socknen farbar

i b silken liktning som heJst. Farkosternas de

s, k. forsbatarnas ntseende ar ganska sareget. De

aro iinda till 80 tot langa men endast J ]

, a h* for

breda. Spetsiga i bada andarna. hafva de betydligt

stOrre bredd i foron. sa att tvenne roddare i bredd

myeket val fa plats darstades. Inilket ieke gar i<

sig i aktern De aro ganska smaokra. ytterst latta

att manSvrera men oerhOrdt ranka en enda liten

vrickning oeh baten ligger i knll Vanligen hafva

de t\a arstallningar. men en ocb annan ar afven

konstrueiud t'oi- tre roddare. Arorna. som In -trau-nas.

aro cndast nagra fot langa med niyi kct breda blad.

Batarna aga aldrig fastsittande roder, utan till batons

styrande an vftndes en spadformig ara, b\ ilken instickes

i mi ogla i narbeten af batens ?*petsiga akter

i sjalf\a aktern. ^\Ied en oerbord bastii?bet greuom-

dansa de toisarna, oeli det pa^ta^> att de kunna r ill -

r\ ggalagga de stftrre med en ba^tigbpt at bortat

2 000 fot i minuten. I >a man ser de valdiiri tb]*sarna.
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tiitt uppfyllda ined klippstora stenar, kring hvilka

boljorna dait&a don vildaste ringdans, f5rvanas man
htfgligen ofver hur fOrstandigt folk knnnat konima

pa den djarfva tankeu aft i ba1 vedervaga sitt lit

i det rasandc eleinentet Och dock hflr man salJan,

att nagon olyeka intraffar, oaktadt de svara tbrsarna

Kamkmgm i Neder-Kalix och Storgren i Ofver-Kalix

fierfaldiga ganger dagligen befaras StrCnif&ran i

tors,]) gar ingalunda snnrratt Iramat ntan strykeran

i tvar vinkel mellan skarpa. lurande stenar for att

strax darefter taga kurs midt i forsen, an slingrar

don sig ormlikt Iran don ena stranden till den andra.

Skulle ratta kursen foriindras at' baten aldrig sa

obetydligt t. o. m. eudast nagra turn ar allt

forloradt: baton slungas mot stenarna eller nppslukas

af degapande vagsvallen, och bes&ttningen meddrages

af den oeniotstandliga strommen. Allt bvilar pa

styrmannen. Fran sin tidigaste ungdoin vanjas ocksa

alfborna vid fbrsaraa; de borja soin roddare och fifver-

taga sd smaningom iedningen vid styret forst i de

sm&. ofarliga, innan de fa styra i de lifsfarliga

foisarna Do liat'va tidigt lart sig att skada ddden i

hvitogat och tillkamna sig darlor fort nog en be-

undransvard sjalsnarvaro ocli ett ornbbligt luen

onmbarliga egenskaper fbr forskarlar.

Da baten. narmar sig forsen. ordna sig roddarne

och styrmannen griper hardare om rorspaden. Hut\ ud-

bonaden tryeke? sfedigt pa sin plats tor att icke

undej farten blasa bort, hvarigenom styrmannen

skulli fa don blandande solen rakt i Dgonen

salunda ftirlora forraagan att iakttaga don ratta

karsGii. Da man kommit i forsen maste roddarne

ok.
i
batons fart sa inycket som mojligt. sa tt don blii

hastigarean strfinm as; eljest tyderbaten icke' rodret.

Vi tarder mot strftmmen anvandes i de mindre forsai i

stakning af allmogen kailad forki ng . hvilk

b6r fOretagas med en ytterlig regelbundenhet o< hjamn-

liet, pa dot att ieke baten under stttrarnas upj .1

ma dragas tillbaka at trOmmen. (Ippfur de si ret

forsarna drages baten mod liuor langs stranden.

loom Ofver- oeb Neder-Kalix socknar raknas

bortat ett trettiotal forsar, ffcrutom de majesta i-1

ofarbara, riksbekanta L an ooli J ckf diet. Fun
Shrofvens gastgifvargard (ill Linkan ar eudast 1

mil, hvilken vagstr&cka kan tillryggabiggas ntan

minsta anstrangning, da vagen argai ska god. Unge-
far pa halfva vag n i r nybygg Tarrasjarf.

hvaiiMn radligast ar att sanda bud till Aneesa-bv
for alt bafva roddare till rnStce vid Linafallet. darest

vattenstandet ar tillrio kligt hOgt for art batle

fortsatta resan utfbr Aneesan.

Linattlfven flyter ofvan fallet genom en vild.

bergig trakt, bildande en man d brusande forsar,

utefter hvilka storartade styrdammar blifvit byscda
for att Ieda timret fOrbi do stenigaste stallena. Strax

ofvan fallet kcOstar sig alfven liksom for att pr5fva
Ifevryreu, k'rAn polrirhiln* 4

.l »^m
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sina krafter titfur ett par smarre afsatsex, mOter da

vid sjalfva braddjupet en inindre klipphall, ftfver

livilken den rytandc at' raseri hastar for aft med

ett valdigt sprang sturta titfur den lodrata 17... m.

1 :m klippvaggen. J 'en fallande vattenmassan pi-

skas li\it unit klippan. som tvckes anda nodi srran-

h

Linalhika

den skakas af fa) lets valdsamhet banct ar be-

dfifvande oil) kan vid gynnsam vind boras milsvidt

omkring. Har oeh hvar pa sidan om det egentliga

fallet soka sig sinarre vattenstralar v&g ufcfor klip-

pan, bildande en mftiigd hvitsknmmande smafall.

.Fordom sages fall t varit annu mer iraponeraude.

5 J

Da kastade sig Slfven utior klipporna at fister, dJir

just den stBrsta vattenmassan framflot. \"u I

aktiebolaget Bergman, Huirnnel & komp. byggt en

stark st(nkisi.i tvars ofver Pallets forna kiincs-

adra (<>r att hiudra timmerstockarna att splittras

under nedflottningen. Kran klippans tot under tallei

ftiida npp till dammbyggriaden ligga pa norra sidan

lioptftrda tusentals stockar, mnrknade och svarta at'

Ider, ett uiinne i'ran den gyllene tid, da tiramer-

stockarnas vflrde ej var sa stort och <la tillgangen

pa dessa var tiJlracklig, utan att man behOfd- be-

kyinra sig Ofver att massor at' valdiga furor sar-

gades eller ontidigt forstGrdes under sin liufvudstnpa

i.ird genoni fallot. Nedanfor detsamma bilda >ti

dcrna en rotunda med spakt vatten. Det Rr. som
om alfveii bar bidande afvaktade nagon hjalp till

att fortsatta sin Langa tard. aJldeles ntmattad eft i

sitt si^ta jattelika kraftprof, men snart patrftftas

bjfilpkallaii Ain/'stn/, och sedan hasta de rastlBst att

1 illsaiiimans forona sig med Kalixalfvens valdi

\ attenmassa.

Fran fallot fardas man som sagdt antingen

batledes eller vid lagt vat ton i

., mil till fots f&rbi

en matigd smaforsar. Sedan blir alfveii djup, och i

forsbat med raska roddare drttjer del icke lai

fbrran man ffirbi dei hOga, pittoreska Ing sd-hergct,

\i<l hvars fot l>yn af samma namn ;ir belagen, Utti-

gasvaara oeh nybygget Yttersel passerat don 2 }

a



yj

mil langa vggen till det vaginarke. ?om met! paskrift

Turistvag ntvisar borjan at den under vintei

[890—91 uppiiuggiia och spangade nya stigen for

resande mellan Linalinka och Jocktallet.

Fran Angesans vackra alfdal gar vSgen npplbr

det ganska hoga Gammelbergct, genom vidstrackta,

jaiufoi Lsevis omv«1xlande skogstrakter, Bfver norra

aiul.n at' del stora och dystra Svartherget fordom

ett kart tillliall fbr bitirnar - till nvbygget Vails-

,7aV/' vid sjon at smiiiia namn. Till atftrre delen 1 -

dande Ofver fast mark oeh pa" de blStare st&llena

vfll sp&ngad, ftr den nya vagen foga mi losam den

bar i«r afrigt att bjnda i»a atskilliga vackra ut-

sikter Gfver den vilda och ftdsliga, starkt knperade

skogstrakten. liar varskos man af Jockfallet genom
(l«ss mftktiga dan; och endast '

,. mil aterst; i forbi

nybygget Tyekjurf, och manual KalixaMfven ocli ar
sa framme vid Jockfallet efter att bekvftmt och an-

geniimt hafva tillryggalagt den 3 ;

4
mil langa vagen

mellan tvenne at Norrbottens lans mest sevarda

punkter.
')

Pallet fir 10 m. bogt. Sammantrangd mellan

tvenne klippor, nedstflrtar alfven nHstan lodrftt i ett

br&ddjnp. hvarifran vattnet under valdigt sorl ater-

kastas nppskmnniadt i lika hBjd. Fersta intrycket.

I, tdogCrclsen for \ i en mellan Lina- ocli Jockfallcn i

ett atdrag frtn en af U M. Nordlund valvtlligt fort tillstftlld

bcskri filing.
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man tai. sftger Szs, ar Jet, att de tva utspringande

klippnasen soka art hindra allt vidare loppaf iilfven,

som retad. fliimtande och rytande da bj-yter -ig

igenotn med sin alll motat&nd ofverviildigande vatten-

massa. I brantaste planet, just dfir aagra st< n-

bloek m&kta dela vattnet i skilda floden, skonja vi

tmpphorliga ogonblicksfotografier af dc blankpolerade

bei \ i ••garna. utfor hvilka falle brnsar; langre at

sidorna synas endast d^ nedrusande vattenmassorna,

vallande, tumlande om i valdiga hvirflar. Oupp-

hiiili
i

v&xlar den svallande vattufloden atscende,

i synnerhet sedan den ar kommen ned till den lagre

nivan, dar allt ai i nppror, d&r skummet i darrande

kaskader yr hi)gt mo1 skyn. Vid h5g luft och

<j alltfor stark belysning foreter fallet en hHrlig

anblick genom solstralarnas brytiling i regnbagena

alia fargskiftningar. Vid fallet ar en gammal
sagen rknippad. Det ber&ttas, att under ett

af ryss rn s anfall sknlle n&gra at Hendens hogre

officerare transporters i bat utfb"r alfven. Batar

tordningst&lldea, och i den fSrsta placerades en 5fver-

kalixbo, fbrfaren med farvattuet, fCr att visa kursen.

Batarna feljde tfttt ]>a hvarandra, och undan giok

det. Konma ett stycke afvanfbr fall t sporde en af

otticerarne styrmannen, hvad det var for rCk, som
syntes pa alfven det appkastade, sknmmanda
vattnet fenter vid fallet mycken likliet med upi -

stigande rok oeh da han blifvit npplyst om att

Hi

mm i
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det antagligen vore on afdelning ryssar, som under

bivuakeringen ^jort npp eld for aft koka kaffe, fort-

sattes sorglflst farden. Baten hade redan berjal Oka

farten och narma sig strtfmdraget Men i sista

tfgonblick ( just som det i svintUande fart skull.-

bara utfOr hoppadc styrmantien ur baten, kas-

tade sig pi en i alfven liggande storre sten och

undslapp darigenom med lifvet; under tie dao-ar

fick lian mi, Ilertid sitta bidande pa stenen, tills hjalp

kunde lamnae honom. Sa \al baten, dari han snttit,

som efterfoljande neddrogos i fallet, nedanfbr bvilket

spillror al' batar oeb delar af den grasligt stympade
bes&ttiiingen sedermera skulle hafva patraffats. —

Nedanfbr fallet hoppa muntert laxarna, ifriga

att konmia «»t\ antVii . bvilket dock hOr till de fromma
<»jiskiiiiio;u'!ia

.

l\ali\alt\ei ;n for Ofrigt rik pa lax, och de ar

Hsket utfallex gynnsamt iudragas till bygden ganska
betydliga summer. Nflstan hvarje by liar sitt tiske,

saframt alfvens bredd och Sfriga naturf&rhallanden

ej Lagga ett hinder barter. Trote fiskenas och forsarnas

stora antal patraffas laxen langt ofvanfor polcirkeln

ancla till Jockfallet. I \eder-I\ali\ bedrid es fangsten
at' lax ccli tajmen (inom orten kaJlad borsUng)

med stor ifver. Fran stranden utbygges palverk i

alfven, sa langt lagar oeb fbrfattningar medgifVa.
He i bottnen nedslagna stoekarna fCrenas med tat-

maskiga nat. I rat vinkel hiiremot utbygges en

.).)

,

stundom Hera hundra alnar lang arm, ocks*i 1 renail

med nat Laxen inkommer vid des a stallningars

t reningspunkt, dar den stannai' i ett fyrkantigt mm.

Jn.ilfirif, bvilket bade pa" botten ocjh sidor, med undan-

tag af den sidan, dar laxen gar in. ar fursedt med

ii at. Da laxen upptages allmogen kallar detta

Jcolka -, uppdrogas naten Iran bottnen. L
,
son

tages npp- och nedvand, mod ena banden <>m stjiirl i

oeb am Ira ora hufvudct, lefver «-ndast nagra Bgonblick

ofvan vattenytan. Bland Ofver-Kalix laxfisken ar

kronofisket Kcngisfora Lelt nara polcirkeln at

me&ta betydenhet urh af aldsta datum. Redan Gustaf

J utfardade en fBrordning afar 1541, hmii med fisket

skulle forfaras, hvari det tillats kalixboma att idka

hske nedanfftr Kengisibrs, med villkor att afsta en

tredjedel af fangsten. Dai ofvanffrr ofverlats fiske-

ratten at de b. k. hiil.ul. irlornt i Imlea Xamnet

harleder sig fran det fornsvenska ordet Birka
s

lik-

tydigt med borg, handelsplats, hvadan birkakarl \ ar

detsamma bum kopman. Deras ffcrsta umnaninande

fbrskrifver sig antagligen Iran lo">V da tilIstand

lamnades dem att i <">de skogar uti Lappmarken s5ka

eina tarfvor oeb nvtta . Genom dem erh«dl kronau

indirekt skatt af lappome. i det att de for sin handels-

rur«dse liiir uppc voro slvyldiga att erlagga arlig skatt.

Till en borjan var denna ganska ohetydlig: enligt

a. Dalins s\ . liistoiia ketalade birkakarl.irne i skatt

till ar 1528 endast Hi timmer (1 timmm 40 skinn)

fc
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k. klockeverk och 1 uiardskiim. Efter detta ar

< rdubblades skatten och okades sedermera, sa att den

iitgjorde en ej ovasentlig •
1« -1 at' kronans Lnkoinster.

Mi n med tiden blefvo birkakarlarnc egenmaktiga,

rramforo hansynslost ocli ffcrtryckte lappame, hvarfbr

Ivarl IX bjud, all undersfikning hum] dem skuJJe an-

stallas. ocli denna lande till det resnltat, att flei

ii deras privilegier, bland andra ratten till ktxfiske

i (Jfver-Kalix, indrogos. Deras makt blef harigenom

vasentligt kringsknren ; ocli sedan stadsprivilegium

pa 1620-talet blifvit utfardadt fftr Lnlca. var deras

rid fur alltid fdrbi. \u betalas arlieren 0<K) kr.

rill kronan af laxarreudatorerna vid detta fiske.

Ett par kilometer nedanom polcirkeln ligger

pa en tack holme, omgifven af skyddande bergsked-

j(»i. Hoduppa 1 ruk. Egendoinen, tillkftrig aktiebola-

get Bergman, Hummel & komp., ar sate for on af

bolagets fbrvaltare, som darjamte ar Bfveruppay-

ningsman for timmerutdrifningarna.

Vid Angesan, ungefar en rail fran kyrkan, ligger

Gyljens sagverk. Fttrste agare till detsamma var

friherre S. G. FUrmelin, hvilken inlagi sa stora

tfirtjanster ora ufre Norrlauds, sarskildt Kalixbygdens,

kultivering. Ar 1801 forskaffade ban sig privilegium

att a Sandtraskbaekm, Gyliens hemman, sum ban

inktipt ar 1799, anlagga masngu och diifva jiiru-

bruksrtfrelse ett foretag. sum han ej blef i till-

falle att utfora. da han kort tid darefter faun sin,

.u

•

gcnoiii oegennyttig verksamhe! ocli exempello£ straf-

van fbr ortens basta, till en 1>* >ria.n betydande I

m&genhet. ntsinad Efter bans dttd don J mars 182*)

tsfvertogs Gyljen af baron [. C. Adelsvard ocb medin-

tresaenter, byilka uppforde mas ign, till hvilken jam

hufviulsakligen nied renar nedforslades Iran do 13

mil allagsna Grellivaregrnfvorna. Jfirnbruksrorelsen

fortsattes till 1855. Sedan dess drifves darstades

omlast travarnr&relse.

Och mi till sist ott par ord om folket ii om
socknen. Allmogen skiljer sig icke mycket fi

hvad jag papekat om s dra graunsocknens. Endast

till utseendet aro de skiljaktiga. Ofver-Kalix-b< mien

ar. i motsats till brodern i sddra socknen. hogrest

smart, moYklagd, gai ska mycket paminnande om all-

mogen i Dalarne. Hans kladedrakt ar numera i all-

manlii t densamma som folket i granui&rsamlingariia

bar, sedan karlarnes vida langrockar ocli kvinnornas

stora rviikin: ssur blifvit bortlagda och fatt -in plats

hauvisad till museernas skrapvrar. I) k tyckas

mannen hafva en \iss fftrkarlek for den crima och

rflda fu en, t\ sallan far man se dem upptrada

sommartid ntan att vara ikladda en vtterakiorta —
i stallet tor rock , som ager nagon af dessa ivenne

mycket langt, tvarklippt har.

Ak

forger. De bftra
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hvilket taeker Inula Bremen. Folket ar arbetsamt

och liar af < i**n karga jordmanen och det bistra

klimatet lart sig att vara fftrnftjsamt tned Htet saint

att icke falla modet, ora barksmaken i brtfdet tager

ofverlianden. Sin hufvudsakliga utkomst tager det

oni vintern genoin timmerkorslor i skogarna tor <!<•

store travarubolagen. Skildt soin dot varit genoin

anda till do sista artioudena vtterst svara kommu-

nikationer fran s&dra trakter. liar det bibehallit

mycket af sin gedignaursprungligbct och sina gamma]-

dags enkla seder och brnk men visar sig a andm
sidan vtterst genstr&fvigt for nyare ideer, sora pa

ett mera praktiskt satt skulle kunna tillgodose deras

belief. Dp tilliinrpa ocli fbrsvara hardnaekadt den

gamla ntslitna frasen: rJar det gatt i tars och tar-

tars tid. behofva vi ingen fftraudriiig.

Spraket, liknande i mangt ocli mycket gamla

gotiskan, ar vtterst svart att i'orsta; det ar ordfat-

tia't ocli ffcffa ntveckladt. Vokalerna fftrbytas till

diffconger, sum gora spraket otydligt. Vid verbena

infinitiv uteslntes vanligen a, sa att t. ex. rida

uttalaa reid o. s. v. — Hvem skulle val ens ana,

livad t. ex. foljande ineningar bctyda: Je lia kimi

liejt a je jer arne bao hinna til je doj; lie jor vacker

nataur a folke jera arti. —
E anar gangj sku 1 fa hojr mair, je Hut slant

— je kalian for landj. —

59

I svensk fifversattning lyder dr-u sahtnda: Ja

liar kommit bit. och amnar bo bar till doddairai

emedan naturen ar skon orb folket ar pr&ktigl

En aiinan gang skall ni fa bora mera, man nu rnaste

jag sluta, da jag redan uppehallit er for lange.

Innan jag slntar min lilla skildring af denna

undangomda vra bland bergen, torde jag i stftrstn

korthet fa uppdraga de yttre konturerna af en varelse,

soni visseriigen icke ar tor den beskrifna trakten

egemlomlig men mm dock bftr presenter! - en edan

ban iir af si o.rhordt si u betydelse for folket bar

uppe. Det ar renen jug asyftar.

Inom Ofver-Xalix underhallas niirmare 8,000

renar. Henens utseende och byggnad ur rent natur-

bistorisk synpimkt kanna vi till fran studierna pa skol-

biinktn, bvarfor jag anser det ofverrlodigt att lamna en

beskrifning i denna riktning. Han skildras iallmai -

bet sum ett statligt djur af hjortens storlek I sjalfva

verket iir ban dock betvdlict mindre. i <h bans Rtatlica

utseende fbrsvinnar belt ocli ballet med bornkronans

fallande. Hjurtens om jag sa ma saga intelli-

genta och liffulla utseende saknar ban deasutom

tullstiindigt Renen set snarare slO ocli likgiltis; nt;

men detta ar ban ingalunda. Tvart om ttger ban ett

vtterst iifligt temperament. Bask i vandningen far

man vara att kasta ^ig i pnlkan, da man fatt bonam

fhrspftnd, ty sa fort man lamnat taget vid ban-



Imfvtid, bar det astad — mecl vindens anabba steg

Mi sarskiljer tva slag af renar: fjulhemn. sum iir

hrtvdlijjrt mind re men utinarkt for sin stora anahh-

bet och uthaJlighet, saint htstrenen, som ar hdgbentare

oeh mera saflig och ovig i sina rorelser. Till fflrgen

;ir ban gra med hvit buk oeh hals. Afven belhvita

renar tinnas. hvilka lappen sarskildt alskar, emedan

efter bans askadning de medfftra stor lyeka, fastan

ej s;i Htet arbete atgar att soka ratt pa de for-

komna, da de till ftjljd af sin hvita farg ftro svara att

varseblifva pa snotalten. Ham mnuen iir yttarst

tat och i'tt godt vapen mot de kaila snostormar och

den bitande kftld, ibr hvilka ban iir utsatt.

De fiesta renar arc ytterst lai tktiga oeb lata

med latthet tamja sig, men en oeb annan motsatti v

sig med en istadighet, som kan rata gallfeber pa

tifven dm lugnaste kftrsven, hvarje larospan. Da

lappen ser nagon kalf med goda teeken att blifva

trafvare. fastkastas ban och balles nagon till fast-

bimden tv
» i att sa fbrberedas pa kominande dressyr.

Renens kOrdon utgorea af ett par lokor, vid hvilka

dragremnien m^delst «'ii smal traskifva, liggande

under brftstkorgen, ar fastad. Tominen sitter fasl vid

hufvudets grimnia. Sjalfva kdrningen ar nagot olika,

men i KaJix bruka lapparne bafva teVnmen endael

en begagnas, som bopflatas af rentarmar fastad

vid grimmans vanstra sida, hvarifran den kastas,

<la djuret sa-tter aig i roreJse, med hftgra armen
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omkring hvilken den ar lindad flcra hvarf — tviirs

ofver renens rygg oeh li
i

i sedan slapp vid hop

ski an. Vill man sedan vika at hoger, idm ti'tvnm

li.tni pa baLseii, hvarefter n an genom f-tt kraftigt

draa; for renens hnfvnd at denna sida da renen audi

riktning. Kastas tftmmen ftfvcr pa vanstra »idan och

hlir i denna stall ning. stannar renew genast Kn

god ren springer en mil ji< 20 minnt< Vid lai _

disfanser bfir n lan esoinoftasl stanna for att lata

bonom pasta nt nagra ogonblicl, oeb fa ata litet

snfi. I all miin hot uttfrr ban midi vet ib*t tnn_

arbete, son mangen gang fordra? af bonom; men

g6r ban stopp hjalfw r hvarken lock el lei pock, ty

envis ;ir ban till ytterlighet. Alldeles omottaglig t< 1

viinJighet, bemoter ban hvarje smekning mei\ ?t«'irsta

likgiltijohet; och en stilla skak |>a pal^en liksom

villr han darigeuom undanskaifa nagot olndi

pabang, ar ban a ogillande nttryek for den oliimpli

ai'ti jhetsbetygelsen. I regelu from sum ett barn.

mottager ban hvarje hngg och slag med ornl

ligt lngn iitan alt bli ilsken. En och annan finnes

dock, som (iger, oui jag ^ ma saga, meibftkld llska.

Dylika am mycket obehagliga under pulkakning;

d»- kunna rent ai vara lifsfarliga. SilUan mi

de sina horn som anfallsvapen men betjana -i\

stallet af frambenen. i hvilka tie iiga en utomordent-

lig styrka; ocli ser man renen \«lja ga anfalls-

\ is till vaga. srftr man klokast i att snarast mOjlififtO ~ .1 ~>

«f *• ^
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stjalpa pulkau otVer sig, med risk att eljest blifva

onientligt morbnltad at' trans klufvar.

Fa rljnr siro utrustadc mod ett sa utpragladt

lokalsinne som renen. Tager man t. ex. en korren

tran norska fjallen ln't ned till Kalix, kan man vara

forvis^ad om att ban, da man vid varens intrade

slapper honom lifts, direkt beger sig at' till sin fodelse-

bygd.

I midten af September intra liar parmugstiden,

som fortvarar till ungeiar den 10 oktober. Vid '1

ars alder kalfvar renkon (vajan) ffti'sta gangen. 1

am Ian tagsfall bar lion redan i april, men det van-

liga ar, att bon i maj framfoder kalix en, som ftiljer

modern, tills den uppnatt ett ars alder. rY>r att

sedan kunna skilja samborande reuar Iran bvarandra,

markas mi kalfvarna i ona eller bascse uronen medelst

mklippning at' sniiirre skaror. Hvarjo reniigare ager

sitt rennuirke, Lvilket bai'es at' alia bans renar oeb

som lagfares for att vara honom till skydd mot in-

greppafandra renagare. I juxii oehjuli manader taller

mien haret oeb ar da nrycket fnl, men redan i

augiwti borjar ban anlagga vinterpaisen. Mjolkriings-

perioden intraffar, om varen varit mycket lang, i

slutet af juni, el jest i juli oeb riieker denna orb

foljande manad. Skulle emellertid sommaren vara

mycket regnig oeb riiskig, maste mjolkningen af-

brvtas redan i biirjan af augusti. Med sin lina

*opon{fi) kastar Lappen last alia vajorna, och sedan

.
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de vid 8- eller lO-tideii pa formiddagen aro Bamlade.

skilja-; de tVan siua kalfvar oeb Lnstanga£ i enrskikla

bagnader, i hvilka vajorna tillbiinga bola dagen

utan b'ida, tills de vid femtiden pa eftermiddagen

blifvit injoikade. Under dagens lopp nppgoras oeb

nndeibalkis standigt eldar i bagnaderna. dar vajorna

befinna sig, tor att roken ma hindra niyggcn oeb

I romsarna att oroa renama. I) a vajorna efter mjolk-

ningen bela natten aro tillsamnians med sina kalfvar

oeb om dagen lam nas ntan foda. kan man latt tatta

orsaken till att de bimna lappen endast l
, l^art^r

mjolk om dagen. Som barb ssningen oeb mjolknings-

tiden infalla samtidigt, inkommer i mjolkambaret

betydligt med att'allet bar. bvilket gor, att ej mycket

aterstar af bvarje reus mjolk. sedan denna blifvit

silad. Men mjcjlken ar ofantligt let. Af densamma

bereda lapparne en mycket vajsmakande ost. bvilken

skiires i tunna skifvor oeb fbrtares till kaffet. da den

tjanstgor bade som gradde ocli katfebrod.

1 oktober manad. da renarnas pals ar vackrast

(»ub baret stadigast. bftrjas slakt n, som utstriiekes

till bortat mars, d;i bromslarverna genomborra linden

oeb genom den miingd bal de t'(a-(»rsaka goi*a den-

sanima obrukbar. H<ts fern ar gamla. liastrerade renar

«u k(»ttet fetast oeb inest valsmakande. H\arje ren,

som skall slaktas, fastkastas feist. ^Med en kraftisr

stiit stirker lappen sedan knit'bladet iinda till ekaftet

i friinire brostoppningen. Renen slfippes sedan lo^.



och med fastsittande knit stapplar ban hamat, tills

dbden hunnit lii-trid human genoni inn forblodiiing.

Omedelbart darefter oppnas bukhalan eniedan det

eljest hilt hander, att vainmen spranges sender

svnnerligast cm renen strax tout atit emcdan

(I ss inuskuJatur ar synnerligeu svag och fbga eJastisk.

Sedan bukens inaiivor nttagits, sarskiljes vaimnen.

Mini vandes ut ocli in ocli sedan tjanstgor som upp-

samlingskarl tor det i brOsthalan utgjutna blodet.

Afven vid din storsta renslakt tar man aldrijr se 1 >1* »«

I

pa snftn v (! fcii'silvt iga och renliga aro lapparne i

delta afseende. Hudeu, sum star i ytterst Ifts fbr-

bindelse nied uiiderliggande muskellagt*r, drages 1111

afkroppen med undautag af pannan och bciien. Fran

dessa stallen lossas den ytterst fOrsiktigt. Huden

fran paunan (herncin)^ som ar synnerligen stark och

ffcrsedd med ytterst tat harbekladnad, anvandes till

sulor pa lappskorna; renbenens hudbeklfldnad (bel-

lingar) anvaudas till skafi a skorna Do basta bel-

Lir.garaa erhallas af okastrerade rcna r (sarfrar). Af

kalfvarnas bruna bud forfardigar lappen sin rock

(lapptnuddcfb). B.ornen genomsagas ocb anvandas

till knifslidor, skedar o. (hi. Sonoma a benens stora

bojande oeb strackandc muskier skilj.is fraxi sina

fasten och upphaugas i solen tor att, sedan de blifvii

fullstandigt torkade, repas pa- samnia satt som bampa.

Fibrerna anvandas i stallet tor trad vid kladesperscd-

larnas forfardigamh

Sedan slakttiden gatl till anda, anstallefl i -Inter

at' mar^ renrakningen som vanligen ftirsiggar i nar-

\ aro ai' kronobetjaning. \ht antecknas, lmrn -tor

tnrlust eller tilJokning, som kommit pa livarj*- ren-

miirkes lott Ej sailan hand i det att flera bund ratal

saknas, cell lapppn skjuter sasom jag ffcrut namnt

da skuldan pa jarfven, bjOrnen eller vargen L'tan

tvit'vel gora dessa rofdjur stor skada. men antagandet,

att en och annan «>eksa fallit for lappen^ egew m5r-

damle kJinga, ar i manga tall ieke grundJfist

Pa vararna, da snfln b5rjar tina i skogarnaf

djup, draga renarna darifran ut pa de ftppna falten

Lappen forklarar «letta hero ja renens instinkt-

ma.ssiga kunskap om -in ofbrmaga att i den djupa,

mjuka slum kunna My andan sina tiender. Pi rip

flppna platserna kan ban llittare upptacka dem och

tillfalle salnnda gifvas lioiiom att lattare komnra

nndan.

Detta djur ar \al det mest ansprak^lo-;* at de

stnmma hroder . manniskan hra<?t under sin lvdnad:

en snodritva ar des^ angenamaste badd — natt ocli

dag. reninossa ocli laf t'ran gran oi-b bj^rk dess

tarfiiga kost. Det enda renen t'ordrar. ar kold . och

ar tempeiaturen 20 C. ar hau riktigt i ->itt ess

Otroligt iir. hvilken markxaidigt lii»g grad at uthalli_ -

het och eeghet detta djiir 3ger. Fcr polaiTegionerna

ar han hvad kamelen ar fijr tropikerna.

^
U
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Slutord.

Miu befattning som vagvisare ftr mi for denna

;ang slnta I Jag hat sfikt i korta drag bibringft

dig. iirade ioljeslagare, bilden at lifvet ocJj naturen

uppe vid KaJixaliVens nedre floden. Vill du sjall

pa narmare ball komplettera de knapphandiga upp-

giffcer jag laianat och med egna figon skada, lLvad

barligt och storartadt dfiljes i skogarnaa djup,

hvarest riivelleringsinstnimentef anmi icke oskSrat

nagot at' uaturens masterverk, alskar du delta.

sfcynda bit upp, innan civilisationens manghofilade

hydra utdruckit de idyjliska Bkogstjarnarna ocb

spant sina klor i skogsr&nas uraldriga egendom, de

mossbelupna hallarna, innan anghvi&slau forjagat

vdra skogars huldror uppat tie vilda fjallen

Men burn komma dit? Ingenting ar lattare.

Se bar din kms: med en af de norrlandska &ngba-

tarna far du vid inidsommartid fran Stockholm till

Lulea pa tie dagar Darifran gin du en dagsresa

pa jarnvag till Gellivare, lrvarest du pa dot maje-

statiska Zkmdrct bar en barlig titsikt ofver de

at' midnattsx.lcns stralar glodande hOgfjtLllens val-

diga asar. Tag sedan gastgifvarskjuts orb atyr

kosan at Ofvi-kalix, och du in trati'ar » ft* r en dags-

resa vid skjutsbtationeii SJtrofven, hvaritrau du pa

it'na vagen \)egev dig till Lina-
r]Hill I Skildx miren ana.

orb Jm Lfullct. AEcd fbrsbatar fardas dn sedan i raskt

117

t< nipo till Uriinnu dai du passar pa att bestiga hupp-

bvrget
%

innan du mskeppar dig p.. den till Ttakt-

fnrstii afgaeude angslupen eftei att forsl pa Gyljcn

hafva eili.illit sakra fnrskarlai Dessa Iotsa dig.

sedan du lamnal angslupen, pa Kalixalf'ven gm< m

de stora tbrsarna till N*. Kalix Kvrkostad. Sedan

\antai dig etl svaJk&nde ocb nppfrfckande bad och

kanske nagra dagars angenara rekreation pa Nor-

fl'iHshn hvarefter angbaten for dig tillbaka till

Stockholm

mm* *
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